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"صنعتدر تحولی،OSHA(1(قانون بهداشت و ایمنی حرفه اي"

فاطمه عاملی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

                                        E-Mail : s_ameli2003@yahoo.com

:چکیده
. موجب ایجاد مشـکالتی گردیـد  الیتها، اندازه و پیچیدگی فعصنعتی رشد تکنولوژي از نظر ابعاداز زمان انقالب 

مـدیران موظـف شـدند کـه     . بوط به روابـط کـارگر و کارفرمـا شـد    این امر منجر به تهیه یک سري قوانین مر
سالمت روحی و روانـی بـراي کارکنـان   ر هم به لحاظ سالمت فیزیکی و همشرایطی فراهم آورند تا محیط کا

.باشد ایمن 
مـی باشـد کـه بـه نـام      "اسـتیجر –ویلیامز "1970قانون سال ، اخیرقوانین در سالهاياین یکی از مهمترین 

و نقش مهمـی در شـکل گیـري روابـط آینـده کارفرمـا و       ه استقانون بهداشت و ایمنی حرفه اي شهرت یافت
توانسته است یک سري استانداردهایی را جهت ایجاد محیط کاري نیقانون بهداشت و ایم. عهده داردرکارگر ب

در این مقالـه بـه نقـد و بررسـی     .ینی را براي متخلفین فراهم نمایدتدوین کند و مجازاتهاي سنگسالم و ایمن 
.خته خواهد شدپردا، ملزومات و نتایج آنها OSHA) (این استانداردها 

نهادهاي اجراي استانداردها، OSHAخطرات شغلی،ایمنی شغلی،:  هاکلید واژه 

:مقدمه
، تحـوالت و تغییـرات چشـمگیري کـه ورود     ت و تکنولوژي، ایجـاد کارخانجـات  عتی شدن و توسعه صنعبا صن

، تهدیـد و ، امـروز بشـر دسـتخوش حـوادث    ر محیط زیست انسان بـه وجـود آورده  ماشین آالت و تکنولوژي د
ود را در محیط کار سپري از آنجا که قسمت اعظم ایام و اوقات خ. ده استایجاد نموفشارهایی گردیده که خود

، شاید بیشترین این مخاطرات در محیط کار خودنمایی کند و الجرم ایمنی شغلی بـه ویـژه در محـیط    یدمی نما
ه در این جهـت بایسـتی   هاي صنعتی و تولیدي به عنوان یکی از مهمترین مسائل در پیش روي او قرار دارند ک

. ، پیشگیري و درمان الزم به عمل آید چاره اندیشی
اهمیـت ویـژه دارد بلکـه از دیـدگاه     مـاعی ، اخالقی و اجتاز دیدگاه شرعی، قانونیمنی شغلی نه تنهاموضوع ای

، واحد تولیدي نقش سـلولی دارد و کـارکرد   در اقتصاد کارمزیرا همانطور که می دانی. ستکار نیز مهم اقتصادا
توجیـه اقتصـادي   اصلی هر واحد تولیدي یا خدماتی میزان تولید یا خدمات ارائه شده می باشد و در این صورت 

.) ..، نیـروي کـار و   بازده واحد تولیدي( عوامل تولید هر حادثه می تواند بر . ایمنی کار اهمیت ویژه اي می یابد
)4(.تأثیر گذارد 

ایمنـی و  . و بیرون یک سیستم عملیات می باشـد تـوجه به ایمنی و بهداشت یکی از جنبه هاي ضروري درون 
ایمنـی یـک   از آنجا که ؛، بلکه بر مصرف کننده آن نیز تأثیر داردتولید کننده محصولتنها بر کارگربهداشت نه 

تحقیـق و توسـعه،   (یک محصـول یک سازمان از زمان شروع تا تولیدلذا تمام فعالیتهاي ،مسأله جامع می باشد

1 OSHA(Occupational Safety and Health Act)
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ایمنی و بهداشـت،  ي در زمینه ایجاد تصمیم گیر. را در بر می گیرد) ، مصرف  و حتی ضایعاتتولید، بسته بندي
صـول یـا فراینـد تولیـد     ، نه تنها به خاطر عوامل روانی متعددي که در تعیین ایمـن بـودن مح  کار مبهمی است

. ل شدن به اهداف عالی ایمنی با منابع محدود و قابـل دسـترس  یذاتی در نا، بلکه به خاطر تعارض دخالت دارند
ـه یکسـري عوامـل قابـل    یــم که حـوادث بـه وسیلـ   پذیرببراي رسیدن به جوابهاي قابل قبول معموالً بایــد 

رخ…شـرایط آب و هـوایی و   ،هاانسان:مانندیز به دلیل عوامل غیر قابل کنترلتجهیزات و ن،ابزار: کنترل مانند
.نددهمی 

. ط کارگر یا کارفرما ایجاد می شـود، همـراه اسـت   و غیر ملموس که توسملموسمعموالً با هزینه هاي حوادث 
دن، هزینـه فرصـت از دسـت    د کارگر هزینه ها مربوط به جنبه هاي ذهنی و روانی ناشی از مجـروح شـ  در مور

ي براي کارفرما حوادث منجر به پرداخـت هزینـه هـا   . زهاي انسانی و کاري آنها می باشدنیاي، عدم ارضارفته
مـدن  از جملـه پـایین آ  ، قانونی و بیمه و از طرفی هزینه هاي غیر ملمـوس  ملموس مانند هزینه هاي بهداشتی
نظـر اسـتخدام و کـارگزینی شـده     ، خرابی دستگاهها و تجهیزات و بدنامی ازظرفیت کارآیی و افزایش آموزش

ش از طرف دیگر تالشها و تمایالت غیر معقول جهت افزایش حفاظـت صـنعتی در حـد کمـی بـه کـاه      . است
از منابعی که براي دستیابی به اهداف بلنـد  ، در حالی که سازمان را می کندریسک ناشی از حوادث کمک 

. ندمی نام"هوارد هاگز"این مسأله را سندروم ؛دسازدارد محروم می ها احتیاج ه آنمدت خود ب
معموًال حوادث در مکانهایی اتفاق می افتد که مخاطرات کـاري زیادنـد و یـا از روشـهاي غیـر معمـول و غیـر        

اي بـر روي هـر   یک کارفرما می تواند کنترل قابل مالحظـه  . بی از هر دو استاندارد استفاده می شود و یا ترکی
حفظ ایمنی بر عهـده کارفرمـا   لیتؤو، بنابراین قوانین موجب شده اند که تا حد زیادي مسدو عامل داشته باشد

)3(.، بیانگر تالشهایی است که به منظور حل مشکالت ایمنی تهیه شده استیک برنامه ایمنی. باشد
: ش استاندارهاي ایمنیپیدای

. الیتها موجب ایجاد مشـکالتی گردیـد  ز زمان انقالب صنعتی رشد تکنولوژي از نظر ابعاد ، اندازه و پیچیدگی فعا
مـدیران موظـف شـدند کـه     ) 2( .بوط به روابط کارگر و کارفرما شداین امر منجر به تهیه یک سري قوانین مر

اظ سالمت فیزیکی و هم  سالمت روحی و روانی بـراي کارکنـان   شرایطی فراهم آورند تا محیط کار هم به لح
.مضر نباشد 

می باشـد کـه بـه نـام قـانون      "استیجر–ویلیامز "1970یکی از مهمترین قوانین در سالهاي اخیر قانون سال 
عهـده  ربهداشت و ایمنی حرفه اي شهرت یافت و نقش مهمی در شکل گیري روابط آینده کارفرما و کـارگر بـ  

بـراي  به طوري که رئیس اتحادیه کارگران فوالد سازي این عمل را به مثابه یـک فرمـان آزادي بخـش   . ددار
توانسته اسـت یـک سـري اسـتانداردهایی را جهـت      نیقانون بهداشت و ایم) 5.(کارگران آمریکایی می دانست

)5-9,7(. اهم نمایدینی را براي متخلفین فرایجاد محیط کاري سالم و ایمن تدوین کند و مجازاتهاي سنگ

:اهداف و حیطـه 
. آمریکا تا اندازه ممکـن ایمـن سـازد   هدف قانون بهداشت و ایمنی این است که شرایط کار را براي هر فرد در 

. قوانین مربوط به ایمنی تمامی محل هاي کاري آمریکا را تحت پوشش قرار می دهد 
: روشهاي به کارگیـري 

. و بهداشت شغلیستانداردهاي حفاظت تثبیت ا-1
. به منظور تثبیت اجراي این قانونبازرسی و نظارت بر مؤسسات بازرگانی و تجاري-2
. مجازات کسانی که از فراهم نمودن شرایط محیط کاري مناسب و ایمن خودداري می نمایند -3
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.مرور روشهایی که از طریق کارگران و کارفرمایان اعمال می شود -4
.با حمایت کارفرمایان براي ترویج فرهنگ ایمنی برنامه هاي آموزشیيارتقا-5
.ملزم کردن کارفرمایان به حفظ و نگهداري مدارك مربوط به مسائل و مشکالت سالمت شغلی -6

یکی از مهمترین ویژگیهاي این عمل حقی است که به کارگران و اتحادیه هاي کارگري داده می شود تـا آنهـا   
ایـن  . ه صحت و سالمت محیط کارشان را از وزارت کار درخواست نماینـد استانداردهاي مربوط بيایجاد و ابقا

، زمینه ها و برنامه هایی را فراهم می نماید که کارگران و کارفرمایان آموزش هاي الزم را  قانون عالوه بر این
رفـاه و  ،اري وزارت بهداشـت کـ این کار با هم.ناسالم و جلوگیري از بروز خطرات، ببیننددرباره چگونگی محیط

)2. (آموزش صورت می گیرد
:ملدر این رابطه ایجاد شده است شانهادهاي اجرایی مجزایی که 

نهـادي دولتـی اسـت کـه مسـؤول ایجـاد اسـتانداردهاي ایمنـی و         : 2سازمان ایمنی و بهداشت حرفه اي-1
. بهداشتی در محیط کار می باشد 

هـادي دولتـی اسـت کـه مسـؤول رسـیدگی بـه        ن: 3کمیته بررسی و بازنگري ایمنی و بهداشت حرفـه اي -2
اعتراضات کارفرمایانی است که می خواهند احکام و رأي قانون بهداشت و ایمنی مـورد فرجـام خـواهی و    

. استیناف قرار گیرد و براي داوري و نظر خواهی به این نهاد مراجعه می کنند 
اسـت کـه مسـئول هـدایت تحقیقـات در      یک نهاد دولتی : 4مؤسسه بین المللی بهداشت و ایمنی حرفه اي-3

) 6. (زمینه ایمنی شغلی به منظور ارائه استانداردهاي جدید ایمنی و نیز بروز سـازي قـوانین سـابق مـی باشـد      
ایمنی کارکنان توسط دولت مرکزي و نیز فرمانداران ایاالت مختلف در آمریکا قانون گذاري شده است بـا ایـن   

ایست فراتر از متن قـانون و  کارفرمایان می ب،سالمت کارکنان در محیط کارایمنی وحداکثروجود براي ایجاد 
به شـکل  این قوانین : با این طرز تفکر، بایستی در گام اول. ل قوانین را پذیرفته و بکار بندد، با کمال میضوابط

جـود داشـته   ضمانت اجرایـی و یعنی باید( کندو قانونگذار مرکزي آن را پشتیبانیمشخص شونددقیق توضیح 
)8. ()باشد 

قانون ایمنی حرفه اي استانداردهاي بهداشتـی ویـژه و جـامعی را تحقـق بخشـیده اسـت  و بـــازرسی هـاي        
. رعایت استانداردها انجام می دهدرا براي حصول اطمینان از5مجازي

بـراي شـرایط متنـوعی    این استانداردها ؛الً پیچیده هستندایمنی و بهداشت حرفه اي کامسازمان استانداردهاي 
.، تجهیزات بهداشتی است8، تجهیزات حفاظت فیزیکی7، آلودگی هوا6چون سطح شلوغی

بنـابراین کارفرمایـان   . مـور آموزشـی فـدرال  موجـود مـی باشـد      اصفحه در دفـاتر 350استانداردهاي اولیه در 
)5(.مسؤولیت دارند که این استانداردها را بشناسند و از آن پیروي کنند 

: موارد مهم اجراي استانداردهـا 
، حـوادث پـیش آمـده   ه ماهیـت سـازمانی و   ایمنی و بهداشت حرفـه اي بـ  سازمان موارد اجرایی استانداردهاي

هـا  ایـن اولویـت  . تـایی اسـت  5بندي اولویتاستانداردهاي اجرایی مبتنی بر یکعمومًا. بستگی زیادي دارند

2 Occupational Safety and Health Administration(OSHA)
3Occupational Safety and Health Review Commission
4 NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)
5Authorized
6 Noise Levels
7 Air Impurities
8 Physical Protection Equipment
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، 11کارکنـان  ، شکایـــت  ساعت گذشـته رخ داده اسـت  48که در 10، حوادث جدي9خطر در حال وقوع: شامل
.می باشند14و بازرسی هاي تصادفی13با نرخ باالي صدمه 12بازرسی از صنایع مورد نظر

. می باشـد دن به شرایطی اطالق می گردد که یک حادثه در حال یا نزدیک به رخ دا: خطر قریب الوقوع
امـا خطـر   . قوانین به عنوان یک معیـار اجتنـاب، مطـرح هسـتند    دارد و اگر چه این مسأله اولویت بسیار باالیی

، یک حادثه در حـال  در حال وقوعر، خطدر حقیقت برخی مواقع. وقوع به سختی قابل تعریف می باشدقریب ال
. ی شودپیشرفت تعریف می شود و تفاسیر ذهنی کنار گذاشته م

را یعنی آنهایی کـه صـدمات جـدي یـا مـرگ      ؛د، حوادث جدي و سخت می باشاولویت دوم:حوادث جدي 
سـاعت گذشـته رخ   48، سازمانها موظفند که حوادث جدي و شدید خود را که در طبق این قانون. بدنبال دارند

. علت حادثه مشخص گردد تا، سالمت و ایمنی شغل ارسال نمایندادارهبهداده
اگـر  . مـی باشـد  انه نگرانـی اصـلی مـدیر   است کوم شکایات کارکنان ساولویت :شکایــات کارکنــان 

منـی و  ایسـازمان  را مشاهده نمایـد، مجـاز اسـت کـه بـه      از استانداردهاي ایمنی و بهداشت، تخطی کارمندي
ایـن کـارگر ممکـن    اگر چه نباید این واقعیت را نادیده گرفت که ؛بررسی، اطالع دهدجهت حرفه اي بهداشت

. شکایت اجتناب نمایداز است 
هـم  . ــی از صنــایع مـورد نظـر مـی باشـد    ، بازرساولویت بعدي اجرایی:رد نظر از صنایع موبازرســی

بـه که براي بازرسی هر کدام؛دارندایمنی حرفه اي قرار سازمان میلیون کارگاه تحت پوشش 5بیش از اکنون
بـازرس دارد  1200نهـا  ایمنی و بهداشت تسازمان اما . دمی باشنیاز ساعت بــازرسی تمام وقت چندین هــزار 

، ایـن سـازمان   اثر بخشـی افزایشبراي ؛ در نتیجه بازرسی را در طی یکسال انجام می دهند70000که حدود 
…صنایع شیمیایی و : مانند. به صنایعی با نرخ باالي حادثه و صدمه توجه بیشتري می نماید

مـدیریت و برنامـه هـاي    ند کنتـرل اسـت،  مرا که نیازکنان هر کارفرما باید ضایعات خطرناك در دسترس کار
. الزم بهره گیردتجهیزات حفاظتی ازو توسعه دهد و در این زمینه تنظیم نمودهایمنی را 

بطـور  . ایمنی و بهداشت حرفـه اي، بازرسـی تصـادفی مـی باشـد     سازمان اولویت نهائی :بازرسی تصادفی 
اطمینـان  از اجراي استانداردهاقبل وارد شده تاازالع، بدون اطحل کاراساسی بازرسان سازمان مجازند تا به م

)5. (ندنمایحاصل 
:ایمنی و بهداشت سازمان هاي بازرسی

، هـدایت مـی   "متصـدي پـذیرش  "داره کار است به نام این بازرسیها توسط نهاد آموزشی خاصی که مرتبط با ا
متصدي بازرسی بدون اعـالم قبلـی   . ي استانینی محکم و جداین بازرسیها بیشتر اوقات تابع روشها و قو؛شود

ایمنی و بهداشت منع پـیش آگهـی در بازرسـیها را تصـویب     سازمان دالیلی واضح ه ب؛در محل حضور می یابد
، براي کارفرما علـت بازرسـی را توضـیح    ائه مدارك و اعتبار نامــه خــودمتصدي بازرسی پس از ار.کرده است

مشـاهده کاو مهم و الزامی اسـت در صـورت   کند وی براي هدایت تحقیق وانجام بازرسعموماً شیوه .می دهد

9Imminent Danger
10Serious Accident
11Employee Complain

12Inspection of Targeted Industries
13 Injure
14 Random Inspection
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هر گونه تخلف بازرس بایستی عمل یا شرایطی که خالف قـانون بـوده اسـت را بـه صـورت دقیـق تشـریح و        
)8. (گزارش کند 

ی بـا  نفر کارگر و شاغل مورد بازرسیهاي معمول سازمان قرار مـی گیرنـد و شـرکتهای   10شرکتهایی با بیش از 
نفر شاغل از هر گونه بازرسی معاف می باشند اما در صورت تخلـف از قـانون و گـزارش کـارگران     10کمتر از 
پر خطر ماننـد کارخانجـات شـیمیایی، کارگاههـاي     صنایع. را نیز مورد بازرسی قرار می دهدایمنی آنهاسازمان 
)5. (رسی قرار می گیرند ، شرکتهاي ساختمانی بدون توجه به تعداد کارکنان مورد بازصنعتی

البتـه اگـر کارفرمـا در    ؛دالر جریمه تعلق مـی گیـرد  1000تا حداکثر به ازاي هر حادثهبه خالفهاي غیر جدي
ایـن مقـدار کمتـر    ،نموده باشـد تالش کافیکارنامه کاري خالفی نداشته باشد و یا اگر در زمینه اجراي قانون

جریمه براي هر حادثه دالر10000، حداکثر تکرار تخطی از قانوناي جدي و یااما قانون شکنی ه. د شدخواه
فرض بر این است که . بر علیه کارگران تعیین نخواهد شدجریمه براي خالفهاي ایمنی هیچگاه . خواهد داشت

ی نیز ممکن است بـراي تخلفـاتی   یجنابعالوه جرایم مدنی و. هاي کارفرماستایمنی در وهله اول از مسؤولیت
هـزار دالر نیـز بـاال مـی رود و     20م تا حدود رایج. ود مورد استفاده قرار گیردجر به مرگ کارگران می شکه من

همچنین بر علیـه کسـانی   قانونیاتهام . ممکن است حتی به حبس محکوم شوندکارفرمایان یا نمایندگان آنان
)8(.اجرا می شود که مدارك مربوط به بازرسی هاي سازمان را امحاء کرده اند 

:وظایف کارگران و کارفرمایـان 
ط بـه  اجراي استانداردهاي مربـو . برنامه هایی براي کارفرمایان استایمنی و بهداشت حرفه اي داراي سازمان 

یفه وظ. است، وظیفه خاص کارفرمایان است که در این قانون پیش بینی شدهسالمت و بهداشت در محیط کار
ؤولیت کارفرمایان را در مقابل شکایات افزایش می دهد و الزمـه آن ایـن   ، مسعمومی که آن نیز مهم می باشد

. رت و مـرگ افـراد مـی شـود عـاري باشـد      است که محل کار باید از عوامل مضر و مخاطراتی که موجب خسا
مت و ایمنـی  بنابراین وظیفه عمومی کارفرمایان جلوگیري از عوامل مضري اسـت کـه ممکـن اسـت بـر سـال      

وظیفه کارگران نیز پیروي از استانداردها و قوانین و مقررات مربوط به سازمان می باشـد  . ذاردکارگران تأثیر بگ
، براي کارگري کـه  تی که براي کارفرمایان وجود دارداما مجازا. ایط کاري خود آنها را بکار گیرندکه باید در شر

لیت بـه کـارگیري ایـن قـوانین بـر      این امر موجب می شود که مسؤو. ین سرپیچی نماید وجود ندارداز این قوان
ایـن قـوانین وادار و تشـویق    عهده کارفرمایان باشد به طوري که آنهـا کـارگران خـود را در اجـرا و پیـروي از      

)2.(نمایند
:حقوق کارگران و کارفرمایـان 

بـین  ایمنی و بهداشت براي کارگران و کارفرمایان حقوقی را به وجـود مـی آورد کـه در روابـط    سازمان قوانین 
طبق این قانون کارگران حق دارند که از کارفرمایان خود بخواهنـد  . مدیر از بسیاري جهات مؤثر است –کارگر

را بر جلوگیري از نقض قوانین مذکور نظارت نمایند و از جزئیات مربوط به عوامل خطرناك و مضر کاري آنـان  
حقـوقی را بـراي کارفرمایـان در    ی  حرفـه اي ایمنـ سـازمان  ، براي اجراي واقع بینانه تـر قـانون  . مطلع سازند

انحرافات موقتی یا دائمی از استانداردهاي مزبور و همچنین حق دانستن دالیل نظارت و حق سؤال و همراهی 
)2. (بازرسی از محل کار قائل شده استنمایندگان قانون در
ها نماینده اي از طرف آنـان حضـور   در بازرسی -2تقاضاي بازرسی از محیط کار کنند -1:کارگران می توانند 

مـی تواننـد قـانون    -4وسایل تشخیص مواد خطرناك در محیط کار در اختیار آنها قـرار گیـرد   -3داشته باشد 
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در مورد خطـرات کـه در معـرض آن قـرار     -5شکنی هاي کارفرمایان را به اطالع سازمانهاي مربوطه برسانند 
)8(.دقیق مربوط به موقعیت شغلی خود دسترسی داشته باشنداطالعات دارند به موقع آگاه  شوند و به

:براي بهداشت و ایمنی کار سازمان  انواع استانداردهاي 
. ، دائمی و اضطراري وجود دارند استانداردهایی در سه حالت موقتیبراي سالمتی و ایمنی کار
ان شــده توسـط اسـتانداردهاي فـدرال     ، بیانــگر نیازمندیهـاي بیــ این استانداردها:استانداردهاي موقتی

شـده اسـت و   در سطح وسیعی از صنعت منتشر15ملی استانداردهاي آمریکامؤسسهموجود می باشند که توسط 
این استانداردها قبل از بـه وجـود آمـدن    . ی گیرد، تخصصی و بیمه را در بر متمام سازمانهاي صنعتی، کارگري

. گر ارگانهاي دولتی شکل گرفته استکنگره و یا دیایمنی و بهداشت حرفه اي توسط قوانین 
این استانداردها ، در استانداردهاي موقتی بر اسـاس اطالعـات ناشـی از تحقیقـات ،     :استانداردهاي دائمی

وزارتخانه ، پیشنهادات انجمنها براي اهداف خاص و اطالعاتی که از منـابع خصوصـی و دولتـی بـه وزارتخانـه      
. دهند ظر نموده ، آنها را تغییر میارسال می شود تجدید ن

وقتی وزارت کار تشـخیص مـی دهـد کـه کـارگران حرفـه خاصـی در        :ستانداردهاي موقتی اضطراريا
معرض خطر عوامل مضر می باشند و استاندارد اضطراري خاصی براي جلوگیري از وقوع حادثه الزم می باشـد  

می شوند در حـالی کـه   این استانداردها به سرعت تعیین . د ، این وزارتخانه استاندارد مربوطه را تعیین می کن
ها ممکن اسـت مـوقتی یـا دائمـی     انحراف از استاندارد. ماه به طول می انجامد6می حداقل تعیین استاندارد دائ

براي توضیح مسأله انحراف از استاندارد عذري مبنی بر عدم کفایـت منـابع مـالی سـازمان در جهـت بـه       . باشد
، تجهیزات یا افراد(بلکه این مدافعات باید بر مبناي کمبود منابع ،نمی باشدستانداردهاي فوق موجه کارگیري ا
اگر کارفرما احساس کند که به غلط تحـت اسـتاندارد جدیـدي درآمـده اسـت ، بایـد عـرض        . باشد) مواد اولیه 

)2. (ه دهد روز بعد از اعالم استاندارد ارائ60حالــی را بــه دادگاه متحده در عرض 
:ایمنی و بهداشت 16الزامات نگهداري سوابق

: شاملصنایعی که نیازمند نگهداري سوابق ایمنی می باشند
وسـایل رفـاهی و حمـل و نقـل     / سـاختمان سـازي  /صنایع نفت و گـاز / کشاورزيو ماهیگیري ، جنگل داري

هتل هـا و دیگـر مکانهـایی    /یفروشگاههاي مواد غذایی و خرید و فروش عموم/تجارت عمده فروشی/عمومی
خـدمات  /خـدمات سـرگرم کننـده و تفریحـی    /صـنایع تولیـدي  / سرویس هاي تعمیراتـی  ./که اسکان می دهند

بهداشتی
ایمنی و بهداشت یک بحث بـراي کارفرمایـان بوجـود مـی آیـد و آن      سازمان در پیروي از الزامات ثبت سوابق 

ت ؟ اینکـه یـک بیماري یا حادثه قابل گزارش دهی چیس
از : د کـه شـامل  تنها هنگامی که صدمات و جراحات نیازمند معالجه و درمان پزشکی باشند گـزارش مـی شـون   

براي کمک به کارفرمایان جهـت تصـمیم   . ري و انتقال به شغل دیگر می باشد، موانع کادست دادن هوشیاري
بـا  .اري را ارائـه کـرده اسـت   ، نمـود منـی ایسـازمان  ، نکه آیا یک حادثه ثبت گردد یا نهگیــري در خصوص ای

؟ سـازمانها در  قع یک حادثه باید ثبت گردد یـا نـه  استفاده از این، شرکتها می توانند تصمیم بگیرند که آیا در وا
از دسـت رفتـه یـا    ، روزهـاي کـاري   مرگ: مسؤولیت دارندسوابق ثبت ویکی از این سه زمینه جهت نگهداري

خ در حقیقـت ایـن نـر   . خ حوادث یک سازمان بــکار می رودعیین نرقسمتی از این اطالعات براي ت. هیچکدام

١٥ANSI
١٦Record Keeping
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و این نرخها توسـط  . ي کاري از دست رفته می باشد، بیماریها یا روزها)صدمات(حوادث بیانــگر تعداد جراحات 
OSHA    براي تعیین صنایع و سازمانهایی که بیشتــر مستعد حادثه هستند مورد استفاده قرار مـی گیـرد بـراي

:استفاده می شود بطوریکهزیر ه نرخ حادثه از فرمولمحاسب
000/200  *N

EH
N = تعداد صدمات یا بیماریها و یا روزهاي کاري از دست رفته 

EH= کل ساعات کاري کارکنان در طول سال 
)هفته در سال 50* ساعت در هفته 40* کارگر 100( برابر با نرخ ساعت مبنا است 200000

کارمنـد  1800، فرض می کنیم که سازمانی با تعـداد  ول و محاسبه نرخ حادثه یک سازمانه از فرمبراي استفاد
حادثه را بـه شـکل زیـر    ما می توانیم نرخ . زارش شده در سال گذشته داشته استحادثه گ195داریم که تعداد 

:محاسبه کنیم
نرخ حادثه= 195* 200000= 8/10

3600000
نشان دهنده چیست؟ ایـن بسـتگی بـه برخـی عوامـل      8/10عدد . باشدمی 8/10خ مشاهده می شد که این نر

مـی تـوان   اسـت، آنگـاه  4/44اگر یک سازمان در صنعت بسته بندي گوشت باشد که متوسط نرخ حادثه . دارد
. استعملکرد مناسبی داشتهنتیجه گرفت که این سازمان 

8/10، آنگـاه نـرخ حادثـه    اسـت 4/2ادثه این صـنعت  نرخ حکه متوسط اگر این سازمان در صنعت بیمه باشد 
)5.(این سازمان از نظر میزان حادثه می باشدنگران کنندهوضعیت بیانگر 

:ایمنی و بهداشت حرفه اي قوانین نقدي بـر 
ـ . است؟ پاسخ به این سئوال مثبت اسـت تحولی ایجاد کردهایمنی و بهداشت سازمان آیا  تـأثیري  ن سـازمان ای

، سازمانها را نسبت بـه  استانداردهاي ایمنی و بهداشت. استنهادهدر ایاالت متحده هازمانستقیم بر سامهم و م
و تشـریفات  دا داراي جزئیـات بسـیار زیـادي بـود    اسـتانداردها در ابتـ  . سـت اهمیت این مقولـه، آگـاه سـاخته ا   

و اصـالحات و  یافتنـد ردها تغییـر  امـا آن اسـتاندا  ؛کارکنان می شدآنها مایه اذیت و رنجش ) کاغذ بازي(اداري
. تغییرات اخیر آنها را بسیار واقعی تر جلوه داده است 

ایمنی و بهداشت حرفه اي در دهه بعد مـی تـوان داشـت ؟ اگـر چـه تالشـهاي ایـن        قوانین اما چه انتظاري از 
در همزمـان  امـا  ،ن  ایمنـی در سـازمانها ادامـه دارد   سازمان در خصوص پرداختن به تخطی و سرپیچی از قوانی

، که این تالشها توسـط مؤسسـه ملـی بهداشـت و     مرتبط با سازمانهاي نوین می باشدحال پرداختن به مسائلی 
جدیـد آسیب هاي ناشی از بیماري هـاي مانندایمنی حرفه اي براي تحقیق و ایجاد استانداردها در زمینه هایی 

ایمنـی و بهداشـت توسـعه ایمنـی     سازمان ر مشابه به طو. خونی و ایمنی فرآیندهاي شیمیایی صورت می گیرد
. وسیله نقلیه موتوري را هم دنبال می کند 

پرسـنل  ماننـد اظـت از اشخاصـی   فاستانداردهایی در خصوص آسیب هاي ناشی از بیماریهـاي خـونی بـراي ح   
انجـام ایـن   براي . یی چون ایدز و هپاتیت مبتال شوند، طراحی شده استبیمارستان که ممکن است به بیماریها

مثـل دسـتکش هـاي پالسـتیکی و حفـاظ      ( رهنمودهایی را در رابطه با تجهیزات حفاظتی ، ایمنیسازمان ، کار
. ا در اختیار کارگران قرار می دهد، آن رو در مواردي که واکسن موجود باشد، ایجاد کرده )چشمیهاي
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هنگامی که کارکنان با مـواد شـیمیایی و   ، بیانگر رهنمودهاي خاصی است که دراستانداردهاي فرآیند شیمیایی
براي شرکتها الزم است که تجزیه و تحلیـل خطـر   . ا مواد سمی خطرناك مواجه می شوند، باید رعایت گردندی

. را انجام داده و عملکرد صحیحی که در این خصوص الزم است را انجام دهند 
یافتـه توسعه 1980غیر مستقیم در اوایل سال ایـن توجهـات و نگرانیهـا نسبت به خطرات شیمیایی به طریق 

می شـود وضـع کـرده انـد کـه بـه فرآینـد        نامیدهRight – To – Know، قوانینی را که برخی ایالتها. است
شناسایی مواد شیمیایی در محل کار کمک می نماید و کارفرمایان را ملـزم مـی سـازد تـا کارکنـان را از مـواد       

مشـی هـاي   مـرتبط بـا آن و دیگـر خـط    ات و خطـر ساختهمطلع ،ظ باشدشیمیایی که ممکن است بدون حفا
اگر چه این قوانین ایالتی  ممکن اسـت در فـراهم آوردن اطالعـات در رابطـه بـا      . رهنمودي را مشخص نمایند

ـ ، اما تنوع و گونـاگونی  ل کار پیشرفتهایی را داشته باشندترکیبات سمی مح ؛در هـر ایالـت وجـود دارد   یفراوان
، کارفرمایـان را ملـزم مـی سـازد کـه      ایـن خـط مشـی   . تیبانی دولت مرکزي برخوردار شوندن باید از پشبنابرای

عالوه بر این کارمندان باید آماده شـوند  . را به کارمندانشان منتقل نمایندخطرات شیمیاییاطالعاتی مربوط به 
این اسـتانداردها تـا اواسـط سـال     . ایمنی شان، آموزش ببینندحفظتا در رابطه با مواد شیمیایی خطرناك براي 

، مسـؤولیت  صنایع در اجراي این اسـتانداردها تمامهم اکنوناما رفتمیفقط براي صنایع تولیدي بکار 1989
. دارند 

که عمـل راننـدگی   استسازمان مربوط به کارگرانی دغدغه ،نقلیه موتوريایلدر خصوص مورد سوم یعنی وس
36فـوت  این نگرانی به این دلیـل اسـت کـه تقریبـًا     . شان انجام می دهندغلیرا به عنوان بخشی از وظیفه ش

اگر چـه استانداردهــاي  . می باشددر هر سال بدلیل تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوري درصد از  کارگران
نـی و  ایم، تجهیزات اما می توان بر آزمونهاي رانندگیموجود نیست ) خطردر خصوص این نوع ( ایمنی خاص 

. د نموآموزشی رانندگان تأکید 
در معـرض عناصـر مضـر    کـه  استحفاظت از کارگرانیبر، تمرکز و توجه  سازمان ایمنیسمت و سوي جدید 

، توصیه و پیشنهاداتی در رابطه با فـراهم  چنین تحقیقاتیپیرو.تکنسین هاي آزمایشگاهی، مانندقرار می گیرند
)5(.مطرح می شودد،سر و کار دار17ه با عناصر شیمیاییکردن پوشش حفاظتی براي هر شخصی ک

: دو نوع خسارت به سیستم وارد می شود ،ددهمی رخنگامی که یک حادثهه
. فتادگی ا، هزینه ي غرامت نقص عضو و از کارنه هاي مستقیم مثل هزینه ي درمانهزی

. ، خسارت تأسیسات ارکنان، کاهش روحیه ي کدن تولیدهزینه هاي غیر مستقیم مثل متوقف ش
هزینـه هـاي مسـتقیم    خسارت تقریباً هفت برابر هزینه هاي غیر مستقیمناشی از خسارت اعالم شده است که 

ي بایـد از سـوي مـدیران صـنایع بیشـتر      ابهداشت حرفه ، توجه به مسائل ایمنی وبنابراین. دباشمی) مشهود(
امــروزه استقــرار سیستـــم مدیریـــت ایمنـــی و      . ودشـ د و روي آن برنامـه ریـزي و کـار   جدي گرفته شو
، یکـی از اهـداف   ز حوادث و بیماریهـاي ناشـی از کـار   جهت کاهش خطرات و جلوگیري اايبهــداشت حرفه

)3. (مهم سازمانها به شمار می آید 
لیون دالر در سال یکصد بیحق بیمه خسارتها و غرامتها براي کارفرمایان آمریکائی تقریبا1990ًدر اوایل سال  

کارفرمایان بیلیون ها دالر را بخاطر .را در کمتر  از یک دهه داشته استدرصد 300، که افزایشی در حدود بوده
همچنین قابل توجه است کـه بـه طـور    . ادث هزینه کرده اندحقوق و دستمزد و تولید از دست رفته ناشی از حو
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بـر  دث کمتري را در محل کار داشته اند کـه ایـن مسـأله    متوسط سازمانهاي ژاپنی براي مدت هفت دوره حوا
. بوده استمؤثرشرکتهاي ژاپنی وري میزان بهرهافزایش 

: ت و ارتباط خطرات شغلی شناخ
. ، مشاوران و سایر منابع آگاه بایستی راجع به مسائل بالقوه ایمنی به بحـث و تبـادل نظـر بپردازنـد     کارفرمایان

: شرح زیر است ابزار اجراي این بحث به
با این روش هر شغل به اجزاي اصـلی  . تکنیک تجزیه و تحلیل خطرات شغلی یکی از ابزار این بحث است-1

تشکیل دهنده خود تقسیم می شود و در هر جزء خطرات و حوادث بالقوه پیش بینی می شود اگـر روشـن   
زاء ایزوله شده و تغییـرات رفتـاري   ، این اجاز میزان خطر باالیی برخوردارندشود که برخی از اجزاي شغلی

.یکی امکانات مد نظر قرار می گیردیا تکنولوژ
. شغلی ناامن مطالعه ي حوادث گذشته است يابزار دیگر براي ایزوله کردن اجزا-2

تکنیک ارزیابی عملکرد روش تجزیه و تحلیل دیگري است که به مدیران کمک می کنـد تـا تشـخیص دهنـد     
گـاه داده  اولین گام در این روش ایجاد یک پای. ل منجر به حوادث گذشته شده استشغکدام جزء خاص از یک 
، همه اعضاي گروه کاري که در حادثه درگیر بـوده انـد برداشـت    براي اجراي این امر. در ارتباط با حادثه است

ی می پردازد گروه سپس به بحث دسته جمع،اولیه خود را از چگونگی حادثه و آنچه گذشته است ابراز می کنند
شـترین سـهم را در حادثـه    عامل  کـه بی 3یا 2در حدود (یا ایراد خاصی به توافق برسندتا زمانی که بر نشانه

)8().داشته است
:علل حـوادث 

دالیل انسانی را می توان بـه  . ل انسانی یا محیطی طبقه بندي شودیک حادثه می تواند به شکعلتبطور کلی 
اي انجام شغل یا ناکارایی  انسان، ناتوانی بر،، خیال پردازيشی از بی دقتی، مست بودنباهات انسانی که نااشت

، فیزیک کارخانه و محـیط کـاري   ا، تجهیزاتدر مقابل دالیل محیطی به محل کار که شامل ابزاره. نسبت داد
عامـل مل انسانـی ، عاابع مهم هستند اما به لحاظ تعدادهر دوي این من. نسبت داده می شود، عمومی می باشد

، تنهـا  نـرخ پـایین حادثـه   .به هیچ طریق نمی توان یک محیط کاري بدون حادثه داشت. اکثر حوادث می باشد
یکـی از اهـداف اصـلی مهندسـی     .نظر و مورد توجه قرار دهیمرا مدمی گردد که عامل انسانی کسبهنگامی 

بـدیهی  عالوه بر جسـتجوي عوامـل   . می باشد، مو شکافی محیط کاري براي یافتن منابع بالقوه حوادث ایمنی
، مهندسی ایمنی تـالش روي قسمتی از تجهیزات در سطح چشم، یا یک برآمدگی تیز روغن روي پیاده رومثل 

استانداردهاي ایجاد شده توسط سازمان ایمنـی و  . هستند جستجو کندآشکارمی کند عواملی که کمتر واضح و 
.براي راهنمایی در خصوص جستجوي خطرات بالقوه می باشد بهداشت حرفه اي یک مرجع عالی 

:قدامات پیشگیرانـه ا
روند ؟ پاسخ مواردي چون تحصیالت، آموزش مهـارت،  کارتوانند براي پیشگیري از حوادث بکدام اقدامات می 

:قانون و مقررات وجود دارد، وسایل حفاظتی و اعمال مهندسی
، واضح در قالـب شـعارهاي ایمنـی   توسط تابلو اعالنات بسیارایجاد آگاهی هاي ایمنی :تحصیالت ·

ارائه مقاالتی در خصوص پیشگیري از حادثه در خبر نامه سازمانی و یا ارائه نشانه و عالمتی مبنی بـر  
. اینکه تعداد روزهایی را که کارخانه بدون حادثه سپري کرده است 

.از حادثه جلوگیريدامات اقو آموزش فرایندهاي یادگیري اجراي :آموزش مهارت ·
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امل ، این ممکن است شـ سط طراحی تجهیزات و طراحی شغل هاپیشگیري از حوادث تو: مهندسی ·
.، کسالت و خیال پردازي اپراتور را تشدید می کند حذف آن عواملی باشد که خستگی

نـی،  این ممکن است شامل کفش هـاي ایم ارائه تجهیزات حفاظتی مورد نیاز که : وسایل حفاظتی·
حفاظت ممکن است . ینک هاي ایمنی و صدا خفه کن باشد، عدستکش هاي ایمنی، کالههاي ایمنی

. شامل حفاظت پیشگیرانه روي ماشین باشد 
بهترین قوانین و مقررات ایمنی در کاهش حوادث غیر کـارا  :اعمال و اجراي قوانین و مقررات ·

)5و9(؛خواهند بود اگر که اجرا نشوند
سـال بـوده   25تـا  20از حوادث رخ داده در گروه سـنی  % 40ن ایمنی ملی نشان داد که حدود تحقیقات سازما

توجـه کارفرمایـان   .درصد از همه حوادث رخ داده براي کارگران در طول سال اول کـار بـوده اسـت   48.است
نبایـد کـارگران   همراه با احترام به این گروه سنی براي آگاه سازي آنان الزم است بـا ایـن وجـود کارفرمایـان     

تحقیقات نشان می دهـد کـه دوره هـاي    . ی نکاتی را به آنها یادآوري کنندبلکه بایست؛باتجربه را نادیده بگیرند
آنـان بـه بـازآموزي نیـاز دارنـد و      .کاذب در کارگران با تجربه می شودطوالنی انجام کار منجر به ایجاد غرور 

بـراي مثـال حـدود    . نمـود رتبط با کار دارند به شدت برخوردبایستی با غرور و شیفتگی که نسبت به خطرات م
سال بوده است و این از مشـکالت بزرگـی اسـت    65تا 55سقوط از ارتفاع براي کارگرانی در گروه سنی % 20

)7-8. (که کارگران مسن را تهدید می کند 
:تاپیشنهـادنتایج و 

:، بایستی موارد زیر در نظر گرفته شودندر ایراسیستم مدیریت ایمنی جهت اجراي موفق و کاراي 
، به تعبیري محور و قلب یـک سیسـتم مـدیریت ایمنـی و     رات و ارزیابی و کنترل ریسک آنهاشناسایی خط-1

ان با تجربه و متخصص انجام شودبهداشت حرفه اي است که باید به درستی و با مشارکت همه کارکن
م مدیریت ایمنی و بهداشـت  گونه سیستم مدیریتی بویژه سیستیکی از عوامل اصلی کامیابی و موفقیت هر-2

حرفه اي، فرهنگ سازمان است
ضروري اسـت ضـمن   . بهداشت حرفه اي آخرین راه حل استاستفاده از وسایل حفاظت فردي در ایمنی و -3

فنـی  ، نخست امکان کاهش خطرات محیط کار از طریق کنترل هـاي  م اقدامات اصالحی و نیز ممیزي هاانجا
.مهندسی مورد توجه قرار گیرد –
OHSASکنترل ریسک هاي ایمنی و بهداشـت حرفـه اي در منبـع از جملـه خواسـته هـاي اسـتاندارد        -4

، طراحی استاست و یکی از گلوگاههاي اصلی و منابع جهت کنترل18001
، سان در طراحی محل کـار نتوجه به ناتوانیهاي اOHSAS 18001از دیگر خواسته هاي استاندارد در بند -5

، حیطـه ایـن مباحـث مهندسـی     ست کـه در ایمنـی و بهداشـت حرفـه اي    ، تأسیسات و روشهاي کار افرایندها
می باشدفاکتورهاي انسانی یا ارگونومی

اداره کـل  (، وزارت بهداشـت  زارت کـار مراجع ذیصالح قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفـه اي ماننـد و  -6
هنوز درك صحیحی از استانداردها نداشته و به اهمیت استفاده از این فرصـت بـی   ) و محیطبهداشت حرفه اي

مقررات، آئـین  که دراز آنجا.نبرده اندپی معضالت ایمنی و بهداشت حرفه اي کشور براي حل بخشی ازنظیر
، ضـروري  وجـود دارد حرفه اي مشکالت زیـادي  نامه ها و استانداردها به ویژه استانداردهاي ایمنی و بهداشت

ی به تغییراتی که در حال وقوع اسـت را  یشده و به مرور آمادگی پاسخگواست این مراجع از حالت انفعال خارج 
. در خود ایجاد نمایند 
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