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 مقدمه :

اي طور گسترده ها بههاي رفتاري و فرهنگي مدیریت ایمني در سازمانهاي اخير توجه به اهميت جنبهسال در
هاي انجام شده در مورد حوادث بزرگي مانند پایپر آلفا و  افزایش یافته است؛ چرا كه تحقيقات و بررسي

شدید، در صنایع پرریسك همچنان  ظتفاكارگيري كليه فاكتورهاي مهندسي و ح چرنوبيل، نشان داد عليرغم به
پتانسيل بروز حوادث بزرگ وجود دارد. نکته قابل توجه این است كه این اشتباهات صرفا به شکل خطاي یك 

گيرند.  لذا بایستي در صدد تقویت و بلکه اغلب در قالب یك فرهنگ رفتاري ناقص شکل مي شوند،یفرد ظاهر نم
هاي مشترك یك سازمان، نسبت به ایمني كار است نظام باورها و ارزش اانافزایش سطح فرهنگ ایمني كه هم

در سازمان،  یمنیفرهنگ ا گاهیساختار و جا نييپژوهش پس از تب نیتر گردد .در اباشيم تا رفتارها ایمن
 ختهیاستقرار آن در شركت مورد مطالعه كه در صنعت ر یدر سازمان و چگونگ یمنیفرهنگ ا یارتقا یراهکارها

 است. دهیگرد انيب باشد،یفعال م یگر

 

 یصنعت یمنیافرهنگ،  یراهکار ارتقا ،یمنی: فرهنگ ایديكل یها واژه

  

 

كار هر كشور، به ویژه كشورهاي در حال توسعه بخش پر اهميتي از سرمایه ملي دانسته شده و از  نيروي
اقتصاد و صنعت بدون  ییو خودكفا ییون شک شکوفارود. بدهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار ميپایه
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كار و بهسازي محيط كار از  نيرويداشتن نيروي كار سالم امکان پذیر نخواهد بود. از این رو حفاظت از سالمت 
المللي نشان  اهميتي شایان توجه برخوردار است. آمار منتشر شده از طرف كشورها و مجامع مختلف بين

ها نفر به علت حوادث ناشي از كار جانشان را از دست و كوچك صنعتي هر سال ميليون دهد در مراكز بزرگمي
 گردند و این روند تلخ همچنان ادامه دارد.دهند و یا دچار نقص عضو شده، بيمار یا از كارافتاده ميمي

 

و افراد را  دهینياز به فراگيري و رعایت اصول ایمني و بهداشت كارگرد دیچنين معضالتي، موجب تشد پيدایش
هاي بنيادي و علمي براي حفظ سالمت نيروي انساني برآیند. بر همين اساس بر آن داشته تا درصدد چاره جویي

ایمني مانند تئوري دومينو، تئوري  لفهاي مختهاي ایمني كار و همچنين تئوريمباحث ایمني صنعتي، سيستم
كار نقش برطرف كننده معضالت و مشکالت ایمني و  چنددليلي و...  شکل گرفت. واحدهاي ایمني و بهداشت

 بهداشتي محيط كار را در جوامع صنعتي بر عهده گرفته و درصدد كاهش حوادث برآمدند.

 

وقوع پيوستن آنها  توان از بهاید كه علت بروز حوادث چيست و چگونه ميتا كنون به این موضوع فکر كرده آیا
كاهش داد؟ بروز حوادث، ناشي از رفتار و شرایط ناایمن است، و البته اغلب  جلوگيري نموده و یا تعداد آنها را

فرهنگ ایمني یك سازمان  كهیباشد. در صورتمي زمانگردد كه آینه فرهنگ ایمني آن سابه رفتار نا ایمن بر مي
هاي آن خسارتبه تبع  دهد؛یرخ م یتر است و در نتيجه حوادث كمتر قوي باشد، رفتارهاي افراد در آن ایمن

كار  نیاست در صدد تقویت فرهنگ ایمني حاكم باشيم كه ا ی. لذا ضرورباشدیطور چشمگيري كمتر م وارده به
 و اجراست. یقابل بررس مختلفي یها از جنبه

 

یابي  هاي تکنولوژیك تصميم به ریشهصنعتي و سيستم یدر پي شوك وقوع حادثه، مدیریت واحدها معموال
وجود آورنده  عامل به رد،يصورت نگ یبه درست یابیارز نیكه ا ی. در صورترنديگد آورنده آن ميعوامل به وجو

با شرایط خاص بهره برداري،  ركيبهاي دیگر و در تو در فرصت ماندیحادثه بدون تغيير در سيستم باقي م
 .گرددیوجب مم گریهاي سخت افزاري، خطاي انساني و نقایص سازماني را در قالب حوادث دخرابي

  

 یمنیبه ا ینگرش سنت -2

 

توان ضعف دیدگاه مسوولين نسبت از عوامل ناكامي روش سنتي مدیریت ایمني در تاسيسات صنعتي را مي یکي
هاي دیدگاه سنتي ایمني، ایستا فرض كردن ایمني توسط مدیران است.  به ایمني دانست. از جمله مولفه



ایمني است. دیدگاه سنتي،  رن تاثير عوامل انساني، سازماني و فرهنگي بویژگي دیدگاه سنتي، نادیده گرفت
داند و راه چاره معضل خطاي انساني ایمني را مبتني بر طراحي قوي و عملکرد قابل اطمينان تجهيزات ایمني مي

ا شرایط هاي اتوماتيك در مقابله بداند. در حالي كه ناتواني سيستمرا حذف انسان )اپراتور( از كنترل مي
نشده، نادرستي این نظریه را به اثبات رسانده است. امروزه مشخص شده كه خالقيت و  بيني اضطراري پيش

نشده در طراحي، تنها در توان خالقيت انسان است  بيني هاي نوین مقابله با حوادث در شرایط پيشیافتن روش
 و امکان تخصيص این وظيفه به ماشين وجود ندارد.

 

كه حادثه رخ ندهد، مدیران به فکر یافتن  یالعمل است؛ یعني تا زمان بر عکس یتي به ایمني، مبتنسن نگرش
 هاي بهرهشود در شرایطي كه شاخصایمني باعث مي یبر بودن ارتقا آیند. هزینهاشکاالت و رفع آنها بر نمي

ایمني زماني  ینشود. ارتقا یمنیبه ا یهبرداري سيستم مطلوب هستند و اتفاق غير عادي رخ نداده است، توج
عادي و در نهایت حوادث، تاثيرات نامطلوب اقتصادي كند كه وقوع رویدادهاي غيرتوجه مدیران را جلب مي

هاي ایمني بر عهده یك گروه یا اجتماعي بر جاي گذارند. در نگرش سنتي، وظيفه توجه و مراقبت از شاخص
هاي افزایش شاخص یها تنها نگرانایمني و بهداشت( و سایرقسمت واحدواحد خاص در مجموعه نهاده شده )

عنوان  مطابقت با استانداردها و سازگاري با ضوابط و مقررات ایمني از طرف مدیران، به شیتوليد را دارند. نما
 طضوابگردد؛ درحالي كه نگرش نوین انتظاري بيش از تطابق با استانداردها و مي یعملکرد موفق ایمني تلق

 كند.ایمني را طلب مي

 

  

 

 یمنیبه ا نینگرش نو -3

 

هاي متعددي تغيير یافته است.  هاي اخير به ویژه از نيمه قرن بيستم به بعد، جامعه بشري از جنبه دهه در
افزایش كمي و ابعادي تاسيسات صنعتي شده است. از  جه،يافزایش جمعيت موجب نياز بشر به توليد و در نت

پسماندها و پيامد حوادث صنعتي،  ،ها طرف دیگر رشد رفاه اجتماعي و آگاهي نسبت به اثرات مضر آالینده
اي را بر مدیران وارد آورده است. نقش عوامل انساني و سازماني به طور روزافزوني بارزتر فشارهاي فزاینده
تواند منجر به برداري ضعيف از تاسيسات صنعتي كه با تکنولوژي پيشرفته ساخته شده مي شده است. بهره

وجود دارد كه عليرغم قدیمي بودن و یا ضعف در طراحي، به دليل  سيساتيحادثه گردد. در نقطه مقابل آن تا



، بدون حادثه و هوشياري مدیریت و پرسنل و آگاهي نسبت به نقاط ضعف و یا به دليل وجود فرهنگ ایمني قوي
 گيرد.برداري قرار مي به خوبي مورد بهره

 

اي در نگرش نوین به ایمني دارد. فراهم كردن انگيزه، روحيه مالکيت، به فرهنگ ایمني جایگاه ویژه توجه
ها نظير توليد، از  مسووليت و پاسخگو بودن در افراد، التزام عملي مدیران به اصل اولویت ایمني بر سایر جنبه

هاي وقوع رویدادهاي كوچك كه  ریشه ازمانهاي یك سازمان داراي فرهنگ ایمني است. در این س مله ویژگيج
گردند. روحيه انتقاد و پرسشگري بر پرسنل حاكم است و یك محيط اثر ميمولد حوادث هستند شناسایي و بي

 دور از سرزنش نسبت به خطاهاي انساني فراهم آورده شده است.

 

زا كه ملزم به رعایت  به عنوان مدیر، اپراتور یا تعميركار در یك تاسيسات صنعتي بالقوه مخاطره فرد رفتار
هاي  تواند تفاوت زیادي با رفتار اجتماعي او در موقعيتانضباط فردي و مقررات كاري سختگيرانه است، نمي

سازگاري با فرهنگ سازماني در دیگر مانند رانندگي داشته باشد. لذا بررسي فرهنگ ملي و تعيين موارد نا
باشد. از جمله مفاهيم جدید ایمني، توجه به مقوله تاسيسات صنعتي بزرگ از اهميت به سزایي برخوردار مي

در  ،یهاي سنتباشد. بر خالف روشكننده پرسنل تاسيسات صنعتي مي ظرف سازماني و فرهنگي احاطه
دهنده سازماني و  با در نظر گرفتن فاكتورهاي شکل ترشيب نسانيهاي اخير تجزیه و تحليل خطاهاي اسال

ها، گرایشات هاي ارتباطي، دستورالعملپذیرد. در این مدل تعامل ساختار سازمان، مکانيسمفرهنگي صورت مي
 شود.بر محيط كار در بروز خطاهاي انساني در نظر گرفته مي رانیشخصي مدیران، فرهنگ سازماني، و تاثير مد

 

  

 

 یمنیو فرهنگ ا ینگ سازمانفره -4

 

ها، باورها و الگوهاي رفتاري مشترك بين طبق تعاریف موجود فرهنگ سازماني عبارتست از: مجموعه ارزش بر
كند. به بيان دیگر، رفتار و نگرش اعضاي یك سازمان كه در نهایت شخصيت و رویه آن سازمان را معرفي مي

 شناسایي مفهوم مشابه و وابسته فآن. هدف از ارایه این تعری اعضاي سازمان تابعي است از فرهنگ حاكم بر
 نام فرهنگ ایمني است. اي به

 



اي كه به علت وجود یك فرهنگ رواج یافت. حادثه 1986فرهنگ ایمني پس از حادثه چرنوبيل  در سال  عبارت
در نهایت آن فاجعه بزرگ  عملياتي و هايندیایمني ضعيف و خطاها و تخلفاتي رخ داد كه باعث اختالل در فرآ

ایمني، بخشي از فرهنگ كلي حاكم  فرهنگآید كه گردید. از مجموعه تعاریف ارایه شده در این باب چنين بر مي
دهد. كميته گذارد و به آن جهت ميهاي اعضا در مورد ایمني تاثير ميبرسازمان است كه بر رفتارها و نگرش

كند: فرهنگ فرهنگ ایمني را اینگونه تعریف ميACSNIاي انگلستان  نظارت بر مقوله ایمني وتاسيسات هسته
ها و الگوهاي رفتاري فردي و گروهي كاركنان است كه ادراكات، صالحيت ها،ها، گرایشایمني محصول ارزش

گردد. ميزان تبعيت كاركنان از سبك و شيوه مدیریت ایمني و بهداشت سازمان به واسطه آن مشخص مي
 يها و رفتارهایهایي از فرهنگ سازماني كه بر نگرش ماند از فرهنگ ایمني عبارت است از: جنبه تعریف گالدن

گذارند. رد پاي نقص در فرهنگ ایمني را در حوادث و شوند، تاثير ميها ميكه منجر به كاهش یا افزایش ریسك
ها و تفاهم همگاني در ه معني ارزشتوان یافت. فرهنگ سازماني بفجایع بزرگ دیگري همچون پایپر آلفا نيز مي

هاي خاص جغرافيایي، رسمي مطابق با ویژگي غيرباشد كه عامل انگيزشي آن پندارهاي ميان افراد سازمان مي
 كنند.قومي، تاریخي و سطح رشد اجتماعي است و حتي از آن به عنوان قانون نانوشته سازمان نيز یاد مي

 

ازمان جاي گرفته است، دیدگاه افراد سازمان نسبت به ایمني است كه از جمله مسایلي كه در فرهنگ هر س از
كنند. فرهنگ ایمني، تعریف كلي سطحي از جامعه است كه اعضاي آن آن به عنوان فرهنگ ایمني یاد مي

كند یك سازمان صحبت مي رهاي سازماني مشتركي دارند. فرهنگ ایمني درباره موضوعات رسمي ایمني دارزش
 هاست، اما محدود به آنها نيست. در رابطه با مدیریت و نظارت سيستم و عميقا

 

 باشد.ایمني بخش مشترك افکار گروه در سازمان با هر سطحي مي فرهنگ

 

 گذار در رفتار ایمن كاركنان در كار است.ایمني حوزه  اثر فرهنگ

 

 شود.ایمني در احتمال ميان سيستم تشویقي و عملکرد ایمني بازتاب مي فرهنگ

 

ها در سازمان  ایمني در تمایالت سازماني، فراگيري از خطاها و پيامدها و تصادفات و گسترش این یافته فرهنگ
 است.

 



 ایمني نسبتا قابليت تحمل و ایستادگي و پایداري در مقابل تغييرات است. فرهنگ

 

  

 

 یديدر موسسات تول یمنیفرهنگ ا گاهیجا -5

 

ها مهمتر بوده و پيشگيري و تحت كنترل موسسات توليدي، رعایت مقررات ایمني از انجام كليه فعاليت در
درآوردن حوادث قبل از هرگونه اقدام دیگري، خود نوعي ایجاد و ترویج فرهنگ ایمني است. ایمن كار كردن یك 

یك سازمان به نحوه مطلوب  رنگرش انساني و فرهنگي است، این بدین معناست كه زماني فرهنگ ایمني د
آل سوق یابد. یابد كه نگرش پرسنل سازمان نسبت به لزوم رعایت اصول ایمني به سمت ایدهگسترش مي

بسيار زیادي را به بار  یو خسارات مالي و انسان ها، هزینهضعيف بودن فرهنگ ایمني صنعتي در سازمان
 آورد.مي

 

این دو  شود،یاستفاده م گریکدی یفرهنگ و اثرات محيطي به جا یها موارد از واژه یاريدر بس نکهیوجود ا با
رسد اما به راستي تعریف جامع عبارت معاني متفاوتي دارند. شرایط محيط كار در ابتدا امري بدیهي به نظر مي

 كه شرایط محيط كار نحوه عکس العمل و گفتباشد. شاید بتوان و روشني از شرایط محيط كار در دسترس نمي
و یا حتي شيوه رفتار سرپرست هر بخش  يیهاي اجرادرك كاركنان از قوانين وضع شده در سازمان، دستورالعمل

باشد. تعاریفي كه براي محيط ایمن ذكر شده، تنوع معنایي بسياري دارد. ایمني در شرایط محيط یك نمود مي
شود محيط ایمن با موضوع عين تعبير ميهاي مروانشناسانه است كه اغلب به ادراك از شرایط ایمني در زمان

 مانند عوامل محيطي در ارتباط است. یلمسغيرقابل

 

 یطور نسب ایمن یك نمود جسماني و یك رویکرد سریع از فرهنگ ایمني است و در مقابل تغييرات، به محيط
 ناپایدار است.

 

  

 



 یمنیموفق فرهنگ ا یساز ادهيپ یراهکارها -6

 

  یمنیبستر فرهنگ ا یساز ادهيكار، بحث پ تيماه ليبوده و به دل یگر ختهیر عیز صنامورد مطالعه ا شركت
 نیا یساز ادهيپ ی. براین اساس عواملي كه در ایجاد و ترویج فرهنگ ایمني موثرند و چگونگباشدیم ديمورد تاك

 :باشدیم ریعوامل در شركت مورد مطالعه به شرح ز

 

هاي ایمني: تهيه دستورالعمل و استانداردهاي كامل و اساسي، بخش اصلي یك تهيه و توزیع دستورالعمل -
كنند كه چگونه یك كار ها مشخص ميدهند، دستورالعملسيستم ایمني در یك صنعت یا سازمان را تشکيل مي

ها، استفاده از دستورالعمل باحساس باید از نقطه نظر ایمني و بازدهي صورت پذیرد؛ یك سرپرست یا مسوول 
هاي بهبود روش يیتر و شناساها، برنامه آموزش را آسانكند. دستورالعملدرستي انجام كارها را تصدیق مي

 هيكل OHSAS 18001استاندارد  یساز ادهيشركت با توجه به پ نیسازند. در اتر مي عمليات را ساده
كنترل  یهادستورالعمل جادیا نيقرار گرفت و همچن ینيمورد بازب استاندارد نیها با نگرش به ادستورالعمل

 .باشدیمدارک مربوطه از جمله اقدامات م ریمواد و سا یمنیبرگه اطالعات و ا ات،يعمل

 

آموزش اصول ومقررات ایمني: نقش آموزش حفاظت و بهداشت كار در جهت باال بردن سطح دانش ایمني  -
بيماري و نحوه مقابله با آنها، جلوگيري از  میجسمي و روحي، اطالع از عال كاركنان، آگاهي از وضع سالمت

تواند فرد را . آموزش دادن ميتحوادث ناگوار و ایجاد و ترویج فرهنگ ایمني امري ضروري و اجتناب ناپذیر اس
. در شركت دینما ريهاي ایمني، خود را به موقع درگكارگيري از دستورالعمل قادر سازد كه در صورت لزوم با به

به كاركنان آموزش  ،سکیر یابیو ارز ییشناسا ندیفرآ یشده در قالب خروج ییشناسا یهاسکیمورد مطالعه ر
كه توسط  یسطوح پرسنل هيكل یماهانه برا یشده در مقاطع زمان یزیر مهبرنا یها داده شد و با آموزش

 فراهم آمده است. یبه انواع سطوح دانش ازين گردد،یسازمان برگزار م یمنیكارشناسان ا

 

حاصل شود كه  نانيتا اطم باشدیم HSE ستمينظارت بر كل س  HSEتهي: هدف كمHSE یها تهيكم ليتشک -
و  هاتيتمام  فعال ني. همچنباشندیدر حال كاهش م هایماريو ب هابيدر حال  انجام  بوده و آس یكار به درست

 یكل یها تي. فعالدینمایم هماهنگرا  یستیز طيو بهداشت و مح یمنیا یارتقابر  گذارريتاث یها پروژه
و بهداشت،  یمنیمشکالت بالقوه و بالفعل ا ییشامل شناسا یمنیا یهاتيكارگروه مذكور عبارتند از: فعال

 نهيكاركنان در زم یآگاه زانينظارت برم شیافزا ،یمنیجهت بهبود ا ییهاتيها و فعالها، طرحبرنامه شنهاديپ
جلسات كه به  نی. اباشدیسرپرستان و كاركنان م شنهاداتينقطه نظرات و پ افتیدر زيو بهداشت و ن یمنیا



و  ژهیو یهاو برنامه هاتياز هر بخش عضو دارد. هر عضو فعال ندهینما کیحداقل  شودیصورت ماهانه برگزار م
بخش خود  یهااست كه هر عضو با تمام گروه یمنظور ضرور نیبد كند؛یم هیمشکالت مرتبط با بخش خود را ارا

 اند.حاصل كند كه تمام  موارد مد نظر قرار گرفته نانيدر تماس باشد تا اطم

 

اي است كه ضمن كاهش یا  تجهيزات حفاظت فردي:از نظر ارگونومي وسيله حفاظت فردي مناسب، وسيله -
نایي و كارآیي فرد را نيز كاهش ندهد. وسایل یا تجهيزات آور محيط كار، تواحذف خطرات و عوامل زیان

پاها در برابر انواع  فهاي مختلف بدن افراد از موهاي سر گرفته تا كحفاظت فردي به منظور حفاظت قسمت
شوند. ممکن است استفاده از این وسایل براي كنترل مي هیخطرات احتمالي در محيط كار طراحي، ساخته و ارا

كارفرمایان یك راه حل ساده و مناسب به نظر رسد، ولي در صورت عدم توجه  دیران با خطرات از دمواجهه كارگ
شركت مشکالت  نیاست بسيار نامناسب و خطرناك باشند. در ا نبه عوامل متعدد در یك برنامه پيشگيري ممک

لوازم  نیالزم، موجب عدم استفاده افراد از ا ییپرسنل و عدم كارا یبرا یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا
و با  دیلوازم اقدام گرد نیا یو خارج یكنندگان داخل نيتام ییخصوص  نسبت به شناسا نیبود كه در ا دهیگرد

لوازم اقدام مناسب  نیا دیخر یريگمياستفاده، نسبت به تصم یمختلف از جمله راحت یپارامترهاتوجه به 
 ..رفتیصورت پذ

 

تم نظارت بر عملکرد ایمني واحدها: نظارت برعملکرد همانگونه كه در همه سطوح مدیریت به چشم سيس -
خورد، براي پيشرفت كار ضروري است. مدیریت باید براین امر پافشاري كند كه نظارت بر ایمني اولين مي

شركت و یا گزارش  هساالنموضوعي باشد كه در گزارش هر واحد عملياتي در مورد آن بحث شود. خواه گزارش 
هفتگي واحدي از آن شركت باشد. سيستم نظارت بر ایمني به دنبال این است كه مشخص كند هر شخصي یا هر 

واحدي از شركت چقدر در مسير هدف تعيين شده و استاندارد سازمان كه از قبل مشخص شده قرار دارد و یا 
جهت تقویت هر چه بيشتر، راهکارها و پيشنهادات  و مندچقدر از آن انحراف دارد و نقاط قوت و ضعف آن كدا

 تهيكم یبا شركت اعضا یمنیعملکرد ا یشركت جلسات ماهانه بررس نیمنظور در ا نیدهد. بدمي هیخود را ارا
HSE یهاشاخص شیارتباط برقرار گشته، پا یمنیا لیمسا تیآكورد پرسنل با رعا یهاشاخص نيبرگزار شده، ب 

با  یعال تهيجلسات كم یو برگزار گرددیمختلف روزانه، ماهانه و ساالنه انجام م یزمان یها در دوره یمنیا
رابطه  نیاز جمله اقدامات در ا یمنیعملکرد حوزه ا یصورت شش ماهه جهت بررس عامل به تیریحضور مد

 .باشدیم

 



انسان هميشه در جهت  كهيیرساني و هشدارهاي ایمني و مدیریت فرآیند حوادث: از آنجا پایگاه اطالع -
و موارد اكتسابي، نيازمند یادآوري و تکرار بوده است. لذا الزم است جهت حفظ و  لییادگيري و آموختن مسا

تشکيل گردد كه روزانه  ایگاهيهاي مدیریتي پسطح فرهنگ ایمني عالوه بر آموزش و اجراي سياست یارتقا
ایمني و تجزیه وتحليل حوادث را براي كليه پرسنل شاغل در ها، هشدارهاي  نامه ينیاصول، مقررات، آ ل،یمسا

سازمان با بستر وبالگ  یداخل نترانتیمنظور در ا نیرساني و یادآوري نماید. بد یك سازمان یا شركت اطالع
ارتباط فراهم آمده  یبرا یطيمح جادیو ا یمنیاطالعات ا شیجهت افزا به یمنیشده، باكس اطالعات ا جادیا

 است.

 

و بهداشت    یمنیا  تيبهبود وضع  یكه برا یلیاز وسا گرید یکیو پوسترها:    میعال قیاز طر یدارید تیریمد  -
و پوسترها  نه  می. عالباشدیم HSEبا  موضوع  ییپوسترها  عیو توز میاستفاده از عال رديگیمورد استفاده قرار م

در  یمنیكار كنند، اما  با رشد فرهنگ  ا منیا ینحو آنها به  شودیو نه باعث م سازدیم منیكاركنان را ا
 توانندیم ني. همچنندینما یادآوریدر كارخانه را به كاركنان   یمنیا تياهم توانندیو پوسترها م میسازمان، عال
 كاركنان است. یمنینگران ا  تیریكنند كه مد یادآوریبه كاركنان 

 

سيستم نگهداري و تعميرات و لحاظ نمودن ایمني كار: پایه و محور فعاليت هر واحد صنعتي، خط توليد،  -
آالت یك واحد صنعتي به معني خدشه و  باشند و هر نوع خللي در عملکرد ماشينآالت آن مي تجهيزات و ماشين

مختلف و مراحل فرآیندهاي توليد  التآ باشد. از طرفي وابستگي عملکرد ماشينتوقف در فعاليت آن واحد مي
پروژه  فیبه تعر راتيدر حوزه تعم رانهيشگيپ یکردهایسبب در شركت مورد مطالعه از رو نیبه یکدیگر، بد

خصوص  نیدر ا نهيموجبات عملکرد به د،يپرسنل تول یكه با وجود بستر فرهنگ دیمنجر گرد TPM1 یسازادهيپ
 فراهم آمده است.

 

حمایت كند، فرهنگ كار  قیاز مقوله ایمني: چنانچه نظامات مدیریتي از این شرایط و عالحمایت مدیریتي  -
تقویت و در غير این صورت تضعيف خواهد شد؛ بدیهي است درصورت تضعيف نگرش و فرهنگ كار، ميزان گریز 

نترل دروني، كاري، استعفاء و اخراج و ... افزایش خواهد یافت. در چنين شرایطي به جاي ك از كار، سياه
وجود  مستقر خواهد شد. در ابتدا مدیریت ارشد یك سازمان یا شركت، به ،یرونيگر پرهزینه بهاي كنترلسيستم

كه مدیریت نخواهد یا نپذیرد كه فرهنگي در سازمان باشد. تا زمانيآورنده فرهنگ در آن سازمان یا شركت مي
گيري فرهنگ  توانند باعث ایجاد و شکلل دیگر سازمان نميهيچ یك از عوام ،ریزي، اجرا و پایدار گردد طرح

 کردیمالي )با رو لیریزي و بررسي كليه موارد و مساهاي طرح شوند. مدیریت ارشد سازمان با حمایت در زمينه



  ایافراد  ییسا(، تبليغات، تشکيل جلسات، حضور در بين اجتماعات كاركنان، تشویق و پاداش )شنارييتغ  تیریمد
( و با همکاري دیگر عوامل HSEمسابقات یبرگزار قیاز طر ایماهانه و  یابیارز قیبا عملکرد مثبت از طر یاحدهاو

 تواند به ایجاد، ترویج و پایداري یك فرهنگ كمك كند.سازمان مي
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روند،  به شرح ذیل هاي عمومي فرهنگ به شمار ميهاي فرهنگ ایمني كه برگرفته از ویژگياز ویژگي برخي
 :باشندیم

 

توان گفت كه یکي از علل عمده نامناسب بودن فرهنگ ایمني پایين رو مي ایمني آموختني است؛ از این فرهنگ
ها از طریق انواع آن باال بردن آگاهي یارتقابودن سطح آگاهي افراد است و بر این اساس یکي از راهکارهاي 

 باشد.ها ميآموزش

 

 .كندیایمني شامل قواعدي است كه تجزیه و تحليل آن را به روش علمي امکان پذیر م فرهنگ

 

هاي موجود باشد؛ با تحليل ضعف و قوتهاي گوناگوني قابل تقسيم مي ایمني ساختاري است و به جنبه فرهنگ
 فرهنگ ایمني تدوین نمود. یتوان راهکارهاي بهينه را براي ارتقاها، مي بهدر هر یك از جن

 

 هاي نامناسب فرهنگ ایمني را به مرور تغيير داد. توان جنبهایمني پویا، متحول و تغييرپذیر است و مي فرهنگ

 

بستر مشاركتي گامي  آن است و ایجاد یایمني ابزاري براي ابراز خالقيت افراد در زمينه ایمني و ارتقا فرهنگ
 فرهنگ ایمني است. یموثر در ارتقا

 



هاي اجتماعي دارند و كاركنان سازمان  هاي فرهنگي ریشهایمني اجتماعي است، به عبارت دیگر عادت فرهنگ
آید به صورت هنجارها یا الگوهاي رفتاري در هاي گروهي كه فرهنگ از آنها پدید ميدر آن شریکند. عادت

 آیند.مي

 

شود و دگرگوني آن همواره با تطبيق و سازگاري ایمني با رفتار افراد سازگاري مي یابد؛ دگرگون مي نگفره
 همراه است.

 

 یفرهنگ ایمني ناميد، به عبارت دیگر فرایند ارتقا یهاي اصلي فرایند ارتقافرضتوان پيشها را ميویژگي این
توان آن فرهنگ ایمني بر این پيش فرض اساسي مبتني است كه فرهنگ امري ثابت و غير قابل تغيير نيست و مي

همگاني افراد به مرور و در دراز مدت تغيير  اركتهاي مختلفش، در بستري از مش را با تجزیه و تحليل علمي جنبه
صورت مداوم بهبود  هاي آموزشي، به شي و برنامههاي انگيزگيري از ابزارهایي نظير مکانيسم داد و با بهره

 بخشيد.
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گردند. بنابراین جهت در فاكتورهاي انساني دارند و به اشتباهات انساني باز مي شهیدرصد حوادث ر 80حدود
ري اساسي رسيدن به محيط امن و سالم، نگهداشتن نيروي كار و در نتيجه رسيدن به یك صنعت پویا كه فاكتو

اي و بنيادي آنها را حذف كرد.  ریشه عللاي با حوادث مقابله كرد و طور ریشه در توسعه پایدار است، باید به
توان تواند در این راه به ما كمك كند فرهنگ ایمني است. با بررسي حوادث ميالعاده مهمي كه مي عامل فوق

باشد، ني و فرهنگ ایمني در سطوح مختلف پرسنلي ميیافت كه ریشه اصلي اكثر آنها در فاكتورهاي انسا
تر كردن محيط توان دست یافت: براي ایمنگردد و به یك نتيجه مياینجاست كه نقش فرهنگ ایمني نمایان مي

 هاي ناشي از آنها بایستي به فرهنگ ایمني توجه بيشتري شود تا بتوانيم به كار و كاهش تعداد حوادث و هزینه
شود محسوب مي نياز فرهنگ سازما يیاي و اصولي با حوادث مقابله نمایيم. فرهنگ ایمني نيز كه جز طور ریشه

بایستي در راستاي ایجاد محيطي ایمن و بهداشتي تغيير نموده و رفتار ایمن و نوع نگرش به ایمني در سطح 
اي جهت كاهش حوادث نيروي ندهكن تواند عامل تعيينسازمان را ارتقا بخشد. فرهنگ ایمني قوي در سازمان مي



را در  يیبخش ایمني از نظر ساختاري، نقش بسزا ایگاهانساني در شركت باشد. عوامل مدیریتي و همچنين ج
حاكم كردن فرهنگ ایمني قوي برعهده دارند كه نتيجه آن كاهش حوادث و ایجاد محيطي ایمن براي پرسنل 

 است.

 

عبارتند از: افزایش تعهد عملي  گرددیم هيدر سازمان توص یمنیفرهنگ ا یساز نهیكه جهت نهاد یاقدامات
باشند، در نظر گرفتن نوع تفکر و كه نسبت به توليد متعهد مي یمدیران در قبال ایمني كارگاه به همان حد

و سرپرست عالوه برتخصص و تعهدي  رنگرش افراد نسبت به ایمني كار در انتخاب و انتصاب آنها به عنوان مدی
نامه ایمني و حمایت همه جانبه آن از طرف مدیریت سبت به توليد دارند، تدوین، اجرا و نگهداري نظامكه ن

رساني كامل آن در همه سطوح سازماني كارخانه و همچنين بازنگري مداوم آن، شركت نمودن ارشد و اطالع
نات رفاهي كارخانه براي تشویق ها، استفاده از امکادوره اي كارگاه يفعال مدیران و سرپرستان در بازدیدها

افرادي كه در رعایت مقررات و اصول ایمني كار و همچنين انجام وظيفه الگو هستند، استفاده از دستاوردهاي 
هاي سطح كيفي دستورالعمل یعلمي روز دنيا و همچنين سایر كارخانجات صنعتي در بهبود بخشيدن و ارتقا

هاي موجود كار، برقراري نظام پيشنهادات ایمني، تشکيل كميته ایمني بخش به منظور شناسایي ریسك ایمني
درسطح كارگاه، معرفي افراد برتر ایمني كارگاه براي تحليل فني اشکاالت و حوادث رخ داده، شبه حوادث،  

گزارشات ایمني كارگاه، تشکيل  هاي ایمني كارگاه و تهيهبرپایي جلسات ایمني كارگاه،  بازبيني دستورالعمل
ها و پيگيري موارد غير ایمن كارگاه، معرفي افراد برتر و الگو از لحاظ رعایت جلسات صبحگاهي ایمني در كارگاه

ها و همچنين نشریات داخلي، یادآوري و گوشزد نمودن نکات ایمني كار اصول ومقررات ایمني درهنگام جشن
توسط سرپرستان تعميرات. تعریف مسوول انجام پژوهش و تحقيق در جهت  ارانقبل از شروع به كار تعميرك

 حل مشکالت ایمني كار از طرف مدیریت توسعه و پژوهش كارخانه، تدوین منشور ایمني كارخانه


