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Background and Objective: In the last few decades, organizational factors
have become the leading indicators of occupational health and safety (OHS)
performance in industries. ELMERI is a simple and cost-effective method
for monitoring OHS performance in the manufacturing industries. Regrading
this, the present study was carried out to evaluate the safety and health
performance in a steel industry by using the ELMERI index.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, the safety
and health conditions of the workplace were evaluated by Health and Safety
Executive (HSE) specialists using the ELMERI index. The ELMERI index
covered safety behavior, workplace hygien and housekeeping, machinery
safety, occupational health, ergonomics, walkways, fire safety, and first aids.
Finally, ELMERI index was examined based on the findings.
Results: The results of this study demonstrated that an ELMERI index of
69% is indicative of a moderate performance. Safety behavior, workplace
hygien and housekeeping, machinery safety, occupational health,
ergonomics, walkways, fire safety, and first aids were determined as 75%,
64.4%, 80.5%, 51.4%, 66%, 75%, and 79.6%, respectively.
Conclusion: A common feature for goal setting and a real-time indication
of OHS performance is the use of the ELMERI method. The ELMERI
method fills the gap between management activities and accident-based
indicators in OHS management systems. The results of this study enable
managers to make the best decisions to provide and implement preventive
measures based on indicators and events by the evaluation of performance
safety.
Keywords: ELMERI Index, Safety and Health Performance; Steel Industry
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سابقه و هدف :در چند دهه گذشته عوامل سازمانی در ایمنی کار به شاخصهای پیشرو در تشریح عملکرد
ایمنی شغلی در صنایع تبدیل شدهاند ELMERI .روش ساده و مقرون به صرفهای برای نظارت بر عملکرد
بهداشت و ایمنی شغلی در صنایع تولیدی میباشد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد ایمنی
و بهداشت در یک صنعت فوالد با استفاده از شاخص  ELMERIانجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،وضعیت ایمنی و بهداشت توسط کارشناسان HSE

( )Health and Safety Executiveبا استفاده از شاخص  ELMERIشامل :رفتارهای ایمنی ،نظافت و نظم،
ایمنی ماشینآالت ،بهداشت صنعتی ،رعایت ارگونومی ،مسیرهای عبور و مرور و ایمنی حریق و کمکهای
اولیه مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه براساس مشاهدات ،میزان شاخص  ELMERIبررسی گردید.
یافتهها :نتایج نشان دادند که سازمانی با شاخص  ELMERIمعادل  69درصد دارای عملکرد متوسطی
میباشد .درصد شاخصها عبارت هستند از :رفتارهای ایمن  75درصد ،نظافت و نظم  64/4درصد ،ایمنی
ماشینآالت  80/5درصد ،بهداشت صنعتی  51/4درصد ،رعایت ارگونومی  66درصد ،مسیرهای عبور و مرور
 75درصد و ایمنی حریق و کمکهای اولیه  79/6درصد.
نتیجه گیری :یکی از ویژگیهای رایج ،استفاده از روش  ELMERIبرای تنظیم هدف و نشاندادن زمان
واقعی عملکرد  )Occupational Health and Safety( OHSاست .روش  ELMERIشکاف بین فعالیتهای
مدیریتی و شاخصهای مبتنی بر تصادف را در سیستمهای مدیریت کیفیت  OHSپر میکند .نتایج بهدست
آمده این فرصت را برای مدیران فراهم میکند تا بتوانند با استفاده از ارزیابی عملکرد ایمنی ،بهترین
تصمیمگیری را در ارائه و اجرای راهکارها و اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.
واژگان کلیدی :شاخص ELMERI؛ صنعت فوالد؛ عملکرد ایمنی و بهداشت

مقدمه
امروزه حوادث شغلی منبع عمده خطرات در صنایع محسوب
میشوند؛ از این رو سالمت و ایمنی کارگران نگرانی اصلی بسیاری
از کشورها میباشد [ .]1در  60سال گذشته صنایع سعی کرده
اند با استفاده از روشهای مختلف ،آمار حوادث را کاهش دهند.
اولین گام در این راه ،بهبود وضعیت سختافزاری (استفاده از
حفاظ مناسب ،ماشینآالت و لوازم ایمنتر) بوده است .در گام
بعدی انتخاب افراد مناسب ،آموزش ،برقراری نظامهای پاداش و
تنبیه و توجه به سیستم مدیریتی بهویژه سیستمهای مدیریت
ایمنی مورد توجه قرار گرفته است .هریک از این اقدامات
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توانستهاند آمار حوادث را تا حدودی کاهش دهند؛ اما در نهایت
موفقیتآمیز نبودهاند [ .]1،2در گذشته پس از وقوع حوادث و
بروز خسارات جبرانناپذیر ،اقدام به بررسی علل حوادث میگردید
و نقایص یک سیستم یا فرایند تعیین میشد؛ اما امروزه گرایش
به سوی پیشگیری از خطر با استفاده از اقدامات پیشگیرانه
( )Proactiveمیباشد [ .]3استفاده از اقدامات پیشگیرانه برای
جلوگیری از حوادث شغلی بهعنوان یک وظیفه مهم در مدیریت
منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است [ .]4امروزه احتماالً
بزرگترین مشکلی که مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با آن
9
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مواجه است ،فقدان شاخصهای پیشگیرانه اثرگذار بر ارزیابی
عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی میباشد .بیشترین شاخصهایی
که بهطور معمول در این زمینه به کار میروند ،شاخصهای
واکنشی مبتنی بر بیماریها و حوادث هستند [ .]5برای یافتن
شاخصهای مناسب میتوان از آنالیز حوادث بزرگ و یا مفاهیم
مدلهای طراحیشده در حوزه ایمنی نیز بهره برد .آنالیز حوادث
بزرگ با پیامدهای بزرگ نشاندهنده تأثیر عوامل مختلف از جمله
خطاهای مدیریتی ،فاکتورهای انسانی ،طراحی نامناسب تبادل
انسان و ماشین ،ضعف ایمنی و طراحی نامناسب سیسـتم در بروز
حوادث میباشد [ .]6شاخصها ابزار مناسبی برای شناخت،
مدیریت و بهبود سازمان بوده و اطالعات الزم برای تصمیمگیری
آگاهانه در مورد عملکردها را مهیا میکنند .شاخصهای عملکرد
به مدیران اجازه میدهند تا بدانند که چگونه میتوان اهداف
سازمان را برآورده نمود [ .]6موفقیت در مدیریت ایمنی و سالمت
شغلی نیازمند همکاری و مشارکت مدیریت و کارکنان در
برنامههای بهداشت و سالمت با درنظرگرفتن مسائل مربوط به
بهداشت حرفهای ،سمشناسی ،آموزش ،ایمنی ،ارگونومی و روان
شناسی میباشد [ .]7بیشتر تکنیکهای ارزیابی عملکرد ایمنی و
بهداشت شغلی ()OHS: Occupational Health and Safety
هنوز بر معیارهای قدیمی نظیر نرخهای مرگ و میر و جراحت
تکیه میکنند؛ اما پذیرش رو به رشد این واقعیت که این اقدامات
متمرکز بر شکست ،کمک شایانی به سازمانها نمیکنند ،تالش
هایی را در جهت بهبود مستمر ارزیابی عملکرد پدید آورده است.
روشهای جدید این اختیار را به سازمانها میدهند تا کاستیها
و نواقص را پیش از آنکه باعث بروز صدمات و خسارات شوند،
شناسایی و اصالح کنند [ .]8به تازگی گرایشی جدید برای تعیین
کمی خطر پدید آمده است که به تقویت پایه و اساس مدیریت
ریسک شغلی میپردازد [ .]1عالوهبراین ،روشی یکپارچه برای
شناسایی و ارزیابی خطرات میباشد که احتمال وقوع حوادث و
بیماریهای شغلی را کاهش میدهد [.]9
شاخص  ELMERIیک ابزار معتبر برای پایش ایمنی و
بهداشت در صنایع میباشد که در سال  2000توسط مؤسسه
بهداشت شغلی فنالند ابداع شده است [ .]10شاخص ELMERI
نشاندهنده سطح ایمنی جاری در صنعت میباشد که براساس
مشاهده کلیه جنبههای ایمنی و بهداشت محیط کار و نیز
رفتارهای ایمنی کارگران ،نتایج را ارزیابی و گزارش میکند.
مشاهداتی که در شاخص  ELMERIمورد توجه قرار میگیرند،
عبارت هستند از :رفتارهای ایمن ،نظافت ،نظم و ترتیب ،ایمنی
ماشینآالت ،بهداشت صنعتی ،ارگونومی ،مسیرهای عبور و مرور
و ایمنی حریق و کمکهای اولیه .شایان ذکر است که شاخص
ایمنی حاصل بهصورت درصد محاسبه میگردد و مقدار آن از
صفر تا  100درصد متغیر میباشد .شاخص  ELMERIضمن
ارائه و آگاهی از سطح رعایت ایمنی محیط کار ،اقدامات الزم در
مورد بهبود وضعیت ایمنی هر ایستگاه کار و کل صنعت مورد نظر
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را نیز تعیین و شناسایی مینماید [ ELMERI .]10ابزار نظارت بر
ایمنی و قابلیت اعتماد برای صنایع تولیدی است و برای استفاده در
هر کارخانه با هر اندازه در هر بخش صنعتی ساده و سریع انجام
میشود [ .]11امروزه روش  ELMERIبهعنوان یک شاخص معتبر
در ارزیابی عملکرد ایمنی صنایع شناخته شده است .مطالعات
انجامشده در صنایع گوناگون نشان دادهاند که با استفاده از این
روش میتوان بهطور قابل اعتمادی میزان حوادث را برآورد نمود؛
بهگونهای که توسط این شاخص میتوان دالیل بالقوه در رخداد
حوادث را شناسایی و ارزیابی نمود [ .]12جهانگیری و همکاران
( )2018در مطالعهای به ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت در
مساجد شیراز با استفاده از روش  ELMERIپرداختند .میانگین
شاخص ایمنی در تمام مساجد  66±9/59درصد بود .همچنین،
باالترین شاخص برای ایمنی ساختمان برابر با  91/7±11/33درصد
و کمترین شاخص برای ایمنی حریق و کمکهای اولیه معادل
 28/9±12/4درصد گزارش گردید [ .]13در مطالعه جعفری و
همکاران ( )2018با عنوان "یک شاخص توسعهیافته برای ارزیابی
بهداشت حرفهای و ایمنی در محیط کار :یک مطالعه در صنعت
خودروهای سنگین در شمال غربی ایران" با تکمیل چکلیست
 ELMERIدر  150ایستگاه با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHP: Analytical Hierarchy Processبه مقایسه
فاکتورهای مختلف آسیبرسان پرداخته شد و بهمنظور سنجش
قابلیت اطمینان چکلیست از روش ضریب همبستگی درون
گروهی ()ICC: Intra-class Correlation Coeffcient
استفاده گردید .جهت اعتبارسنجی شاخص کل ،همبستگی آن با
چهار گروه آمار شغلی (بهعنوان مثال تعداد حوادث ،میزان شدت
حوادث ،زمان کار ازدسترفته و نرخ بروز بیماری شغلی) مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که بهداشت صنعتی با مقدار
 0/21و نظم و ترتیب با مقدار  0/04بهترتیب باالترین و پایینترین
وزن  AHPرا داشتهاند .عالوهبراین ،ارتباط معناداری بین شاخص
کل و میزان شدت حادثه مشاهده گردید [ .]14در مطالعه
 Laitinenو همکاران ( )2013نیز به بررسی عملکرد ایمنی و
بهداشت حرفهای در  128شرکت در زمینههای مکانیک،
الکترونیک و فلز پرداخته شد .نتایج نشان دادند که شاخص
 ELMERIدر بهترین شرایط بیشتر از  90درصد و در بدترین
شرایط معادل  75درصد بوده است [ .]10همچنین ،شاح و
همکاران ( )2015در پژوهش خود شرایط محیط کاری و وضعیت
بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی و نساجی در پاکستان را
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج گویای آن بودند که شاخص
 ELMERIدر بهترین شرایط  61درصد و در بدترین شرایط 28
درصد بوده است [.]11
با وجود اینکه روشهای ارزیابی ریسک و پیشگیری از حوادث
در صنایع نظیر صنعت فوالد به کار گرفته شدهاند؛ اما هنوز
حوادث بیشماری در این صنایع مشاهده میگردد؛ از این رو در
مطالعه حاضر سعی بر آن بوده است تا مدلی جهت تدوین شاخص
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کاظمی و همکاران

های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی تدوین گردد که
شاخصهای عملکرد فعال منتجشده از آن بتوانند وضعیت ایمنی
در تمامی سطوح عملیات کار در صنعت فوالد را تعیین نمایند.
بهمنظور آگاهی از وضعیت موجود سیستمهای ایمنی و بهداشت
و اطالع از پیشرفت یا افت عملکرد آنها میبایست پایش مداومی
از این سیستمها وجود داشته باشد .بیشک دانشی که از این
طریق حاصل میشود میتواند به مدیران در برنامهریزی بهمنظور
بهبود وضعیت ایمنی سیستم ،کاهش حوادث و دستیابی به بهره
وری باال و در نهایت رشد و توسعه سازمان کمک کند .از سوی
دیگر ،عمده مطالعاتی که به ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت
حرفهای پرداختهاند ،روشهای گذشتهنگر بودهاند و مطالعات
اندکی از روشهای پیشگیرانه استفاده نمودهاند؛ از این رو پژوهش
حاضر با هدف ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت براساس شاخص
 ELMERIدر یک صنعت فوالد انجام شد تا بتوان کاستیهای
موجود در این صنعت را بررسی نمود و به ارائه راهکارهایی جهت
بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفهای در صنعت فوالد پرداخت.
مواد و روشها

روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی میباشد .جامعه آماری
پژوهش را کارکنان رسمی ،قراردادی و نیروهای پیمانکار در
صنعت فوالد به تعداد  1140نفر تشکیل دادند .در این پژوهش با
استفاده از روش کوکران با سطح خطای  5درصد ،حجم نمونه
معادل  288ایستگاه در نظر گرفته شد و با توجه به تعداد افراد در
هر واحد ،تعداد ایستگاههای مورد بررسی بهدست آمد (رابطه :)1
رابطه 1

واحدهای مورد بررسی در این مطالعه شامل هشت واحد
کنترل کیفیت ( 28ایستگاه) ،تراش غلتک ( 40ایستگاه) ،کارگاه
مرکزی ( 18ایستگاه) ،نورد ( 44ایستگاه) ،انبارها ( 21ایستگاه)،
عملیات حرارتی ( 23ایستگاه) ،ناحیه تکمیلی ( 53ایستگاه) و
برق ( 61ایستگاه) بودهاند .به مدیران شرکت اطمینان داده شد
که تمام اطالعات مربوط به شرکت فوالد بهصورت محرمانه
نگهداری میگردد و هیچگونه نامی از شرکت فوالد مورد بررسی
ذکر نخواهد شد .گروه خبرگانی که چکلیستهای نهایی شاخص
ها را تکمیل نمودند ،شامل مسئوالن ایمنی کارفرما و پیمانکار
بودند .بهمنظور تحلیل دادهها ،چکلیستهای مربوطه به تفکیک
در زمینه شناسایی و ارزیابی رفتارهای ایمن ،شناسایی و ارزیابی
نظافت ،نظم و ترتیب ،شناسایی و ارزیابی ایمنی ماشینآالت،
شناسایی و ارزیابی بهداشت صنعتی ،شناسایی و ارزیابی
ارگونومی ،شناسایی و ارزیابی مسیرهای عبور و مرور ،شناسایی و
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ارزیابی ایمنی حریق و کمکهای اولیه در صنعت فوالد ارائه
گردیدند .بهطور کلی ،مشاهدات  ELMERIدر تمامی چکلیست
ها مورد بررسی قرار گرفت .تعداد و درصد پاسخهای صحیح
(درست) ،ناصحیح (غلط) و عدم مشاهده در هریک از سؤاالت فرم
مشاهدات  ELMERIتعیین گردید.
بهمنظور سنجش عملکرد  HSEبا استفاده از روش
 ELMERIدر سال  ،1396مراحل انجام کار (شکل  )1بهصورت
زیر بوده است.
روش  ELMERIبراساس مشاهده کلیه جنبههای ایمنی و
بهداشت محیط کار و رفتارهای ایمنی کارگران میباشد.
مشاهداتی که در شاخص  ELMERIمورد توجه قرار گرفتهاند،
شامل هفت مورد زیر میباشند:
رفتارهای ایمن ( :)Safety Behaviorمعیار تعیینکننده
در مشاهده رفتارهای ایمن ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و
انجام اعمال ایمن توسط کارگر میباشد .به عبارت دیگر ،در
صورتی که کارگر حین انجام کار از وسایل حفاظت فردی مورد
نیاز با توجه به نوع خطرات موجود استفاده نماید و از انجام اعمال
ناایمن که دارای پتانسیل ایجاد حوادث باشند خودداری کند،
امتیاز مشاهده برای آن "صحیح" در نظر گرفته میشود.
نظافت و نظم و ترتیب ( Workplace Order and

 :)Housekeepingاین مشاهدات شامل :ضبط و ربط میزهای
کار ،قفسهها ،سطوح ماشینآالت و یا حتی ظروف زباله موجود در
ایستگاه کار میباشند .در صورتی که ایستگاه کار مورد بررسی
فاقد هریک از موارد فوق باشد ،عبارت "عدم مشاهده" برای آن
در نظر گرفته میشود.
ایمنی ماشینآالت ( :)Machinery Safetyشامل:
طراحی ،ساخت و شرایط ماشینآالت موجود در ایستگاه کار،

شکل  :1مراحل پیادهسازی تکنیک ELMERI
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وسایل کنترلی و متوقفکنندههای اضطراری ،حفاظ ماشینآالت
و برخورداری از فضای دسترسی مناسب میباشد .در صورتی که
ماشینآالت نیاز به حفاظ نداشته باشند ،عبارت "عدم مشاهده"
برای آن در نظر گرفته میشود.
بهداشت صنعتی ( :)Occupational Healthعوامل
زیانآور شامل :صدا ،روشنایی ،کیفیت هوا ،شرایط جوی و مواد
شیمیایی هستند .در صورتی که ایستگاه کاری مورد بررسی فاقد
هرگونه عامل زیانآوری باشد ،عبارت "عدم مشاهده" برای آن در
نظر گرفته میشود.
ارگونومی ( :)Ergonomicsمعیارهای تعیینکننده در
اختصاص امتیاز صحیح به رعایت اصول ارگونومی شامل :طراحی
ایستگاهها و پوسچرهای کاری ،حمل و نقل دستی مواد ،کار
تکراری و ابعاد تغییر فیزیکی در وضعیت بدن میباشد.
مسیرهای عبور و مرور ( :)Walkwaysمعیارهای تعیین
کننده در اختصاص امتیاز صحیح به مسیرهای عبور و مرور شامل:
طراحی و عالمتگذاری صحیح مسیرهای عبور و مرور ،نظم و
ترتیب و شرایط مسیرهای عبور و روشنایی و قابلیت دید
مسیرهای عبور میباشد.
ایمنی حریق و کمکهای اولیه ( Fire Safety and

 :)First Aidsمعیارهای تعیینکننده در اختصاص امتیاز صحیح
به ایمنی حریق و کمکهای اولیه عبارت هستند از :تابلوهای برق،
جعبه کمکهای اولیه ،خاموشکنندههای حریق و مسیرهای
خروج اضطراری.
مراحل انجام ELMERI

مرحله اول
شناسایی کلیه مشاغل موجود در صنعت

مرحله دوم :انتخاب ایستگاههای کار
قبل از انتخاب ایستگاههای کار باید کلیه مشاغل موجود در
صنعت مورد نظر شناسایی و مشخص شوند .همچنین الزم است
کارگرانی که دارای ایستگاه کاری ثابت و مشخصی نمیباشند
(مانند نظافتچیان و رانندگان لیفتراک) مورد مشاهده قرار گیرند.
اگر در صنعت مورد نظر تعداد زیادی از کارگران دارای مشاغل
یکسانی باشند ،مشاهده تمامی ایستگاههای کار الزم نمیباشد.

مرحله سوم :مشاهده ایستگاههای کار بر مبنای شاخص
های ELMERI
رفتارهای ایمن ،نظافت ،نظم و ترتیب ،ایمنی ماشینآالت،
بهداشت صنعتی ،ارگونومی ،مسیرهای عبور و مرور و ایمنی حریق
و کمکهای اولیه جهت محاسبه شاخص  ELMERIابتدا الزم
است کلیه موارد فوق در هر ایستگاه کاری که برای ارزیابی انتخاب
شدهاند ،مورد مشاهده قرار گیرند .سپس در صورتی که حداقل
استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار که در راهنما و
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دستورالعمل  ELMERIبیان شدهاند در مورد آنها رعایت شده
باشد ،بهعنوان "مشاهدات صحیح" ( )Correct Observationو
در غیر این صورت بهعنوان "مشاهدات ناصحیح" ( Incorrect
 )Observationامتیازگذاری میشوند .در صورتی که رعایت
هرکدام از گروههای هفتگانه فوق در مورد یک ایستگاه کاری
مصداق نداشته باشد ،باید برای آن عبارت "عدم مشاهده" ( Not
 )Observationرا لحاظ نمود؛ بهعنوان مثال اگر یک ایستگاه
کاری فاقد ماشینآالت و تجهیزات باشد ،باید برای ایمنی ماشین
آالت در آن ایستگاه کاری عبارت "عدم مشاهده" را در مراحل
محاسبه شاخص ثبت نمود .در مرحله آخر هنگامی که کلیه
ایستگاههای کار انتخابشده مشاهده گردیدند ،شاخص
 ELMERIقابل محاسبه میباشد .در نهایت ،شاخص ایمنی
 ELMERIبهصورت درصدی از مشاهدات صحیح نسبت به کل
مشاهدات انجامشده مطابق با رابطه  2محاسبه میگردد:
رابطه 2

Correct
 100
Correct  Incorrect

ELMERI 

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 22صورت
گرفت .همچنین برای مقایسه شاخص  ELMERIدر واحدهای
مختلف از آزمون  ANOVAیکطرفه استفاده گردید .سطح
معناداری در این مطالعه کمتر از  0/05در نظر گرفته شد
(.)P<0/05
یافتهها
ب راساس خروجی نظر خبرگان و با استفاده از رابطه 2
بیانشده در روش کار ،یک شاخص بهدست میآید که نشان
دهنده سطح ایمنی جاری در صنعت میباشد .شاخص ایمنی
حاصل بهصورت درصد محاسبه گردیده است و از صفر تا 100
درصد متغیر میباشد .طبقهبندی سطح شاخص عملکردی
ایمنی در چهار سطح خوب ( 75تا  100درصد) ،متوسط (50
تا  75درصد) ،ضعیف ( 25تا  50درصد) و بسیار ضعیف ( 0تا
 25درصد) صورت گرفته است [ .]13با توجه به جدول  ،1سطح
ایمنی در هر واحد بررسی شده و نتایج گویای آن هستند که
هر شاخص دارای استانداردهای ایمنی و بهداشتی ضعیف تا
خوب میباشد.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،سطح عملکردی
صنعت فوالد براساس شاخص کلی  ELMERIمعادل  69درصد
بوده است که نشاندهنده سطح متوسطی از عملکرد ایمنی و
بهداشت میباشد .شاخص کلی در واحد نورد دارای بیشترین
عملکرد بوده است؛ اما در واحد عملیات حرارتی ،پایینترین مقدار
را به خود اختصاص داده است .ایمنی ماشینآالت نیز بهترین
عملکرد را داشتهاند .این شاخص در واحد نورد در باالترین سطح
بوده است؛ بنابراین میتوان گفت که سطح عملکردی خوبی
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کاظمی و همکاران

جدول  :1ارزیابی شاخصهای عملکرد ایمنی و بهداشت واحدهای مختلف
صنعت فوالد

شاخصهای
گروه
ELMERI

شاخص کل واحدها

ناحیه

عملیات

تکمیلی

حرارتی

رفتارهای ایمنی
نظافت و نظم
ایمنی ماشینآالت
بهداشت صنعتی
رعایت ارگونومی
مسیرهای عبور و مرور
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شکل  :2شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی واحدها

داشته است؛ اما همین شاخص در عملیات حرارتی کمترین مقدار
را به خود اختصاص داده است .پس از ایمنی ماشینآالت ،ایمنی
حریق و کمکهای اولیه با اختالف نسبتاً کمی توانسته است
شرایط مطلوبی را ایجاد نماید .این شاخص در واحد انبارها
توانستهاند خود را بهخوبی نشان دهند؛ اما در کارگاه مرکزی با
اختالف جزئی ،کمتر به آن توجه شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،بهداشت صنعتی دارای کمترین رتبه در بین
شاخصها میباشد؛ از این رو میتوان گفت که شرایط عملکردی
ضعیفی داشته است؛ بهطوری که در واحد انبارها ،بهداشت
صنعتی عملکرد ضعیفی داشته است؛ اما در واحد نورد دارای
شرایط تقریباً متوسطی بوده است.
شاخصهای عملکردی بهطور کلی اطالعات مهمی را درباره
وضعیت عملکرد ایمنی سازمانها بهدست میدهند .همانگونه که
در شکل  2مشاهده میشود ،شاخصهای  ELMERIدر هشت
واحد و در ارتباط با مدیریتهای مختلف صنعت فوالد مورد
بررسی قرار گرفته است .بر مبنای نتایج ،واحد نورد با  74/8درصد
دارای سطح ایمنی نسبتاً مطلوبی بوده و واحد عملیات حرارتی با
 59/6درصد دارای پایینترین سطح ایمنی در شرکت میباشند.
براساس نتایج حاصل از آزمون آماری میتوان گفت که ارتباط
معناداری بین واحدهای مختلف از نظر شاخص  ELMERIوجود
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نداشته است (.)P<0/05
بحث
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت
براساس شاخص  ELMERIدر یک صنعت فوالد انجام شد .با
توجه به میزان شاخص  ELMERIمحاسبهشده در واحدهای
مختلف ،این مقدار معادل  69درصد بود؛ از این رو میتوان به این
نتیجه رسید که سطح عملکرد ایمنی و بهداشت در صنعت فوالد
مورد بررسی براساس استانداردهای مرجع در حد متوسط می
باشد .در مطالعه جهانگیری و همکاران نیز این شاخص معادل 66
درصد بیان شده است [ .]15همچنین در مطالعه جعفری و
همکاران ،شاخص کل در بهترین شرایط برابر با  60/34درصد
بوده است [ ]14و در مطالعه  Laitinenو همکاران در بدترین
شرایط معادل  75درصد گزارش شده است [ .]10نتایج مطالعات
بیانشده تأییدکننده یافتههای پژوهش حاضر میباشند.
نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که ایمنی ماشینآالت با
 80/5درصد دارای باالترین رتبه شاخص  ELMERIدر صنعت
فوالد بودهاند که این امر نشاندهنده وضعیت مطلوب ایمنی
ماشینآالت در صنعت فوالد میباشد .در مطالعه جعفری و
همکاران نیز این شاخص در شرایط مناسبی قرار داشت و با نتایج
13

 ELMERIو عملکرد ایمنی و بهداشت

مطالعه حاضر همخوان بود [ .]14از جمله موضوعات بسیار مهم
در امر ایمنسازی ماشینآالت صنعتی ،نصب حفاظهای مناسب
جهت جلوگیری از آسیبهای ناشی از چگونگی کارکرد ماشین و
برخورد کارگران با آن میباشد که در اغلب موارد قابل پیشگیری
خواهد بود [ .]16علت شرایط مطلوب ایمنی ماشینآالت را
میتوان اینگونه توجیه کرد که در این صنعت مدیران توانستهاند
با استفاده از تمهیدات الزم مربوط به حفاظ ایمنی ماشینآالت،
بازرسیهای دورهای و همچنین آموزشهای الزم به کارکنان
سطح عملکردی را باال ببرند .در این راستا ایمنی حریق و کمک
های اولیه ،دومین رتبه را با  79/6درصد در کلیه واحدها به خود
اختصاص دادند که این مقدار نشاندهنده توجه باالی صنعت
فوالد به ایمنی حریق و کمکهای اولیه میباشد .در پژوهش
 )2015( Nordlöfکه در زمینه فرهنگ ایمنی حریق و کمک
های اولیه در یک شرکت بزرگ تولید فوالد در سوئد صورت
گرفت ،نشان داده شد که در مسیر تحلیل مفهوم سازمان ،انسان
و تکنولوژی (،)HTO: Human-Technology-Organization
فرهنگ ایمنی حریق ،کمکهای اولیه و ریسکپذیری بهخوبی
درک میشود [ .]17این یافته با نتایج حاصل از مطالعه حاضر
همسو میباشد .از سوی دیگر ،در مطالعه راستانی و همکاران
( )2017که در آن به ارزیابی دیدگاه  HSEکارکنان پرداخته شد،
نتایج نشان دادند که ایمنی حریق و کمکهای اولیه در سطح
ضعیفی قرار دارند که علت آن کمبود عالئم و پوسترهای ایمنی
میباشد [ .]18شرکت فوالد بهمنظور پیشگیری از حریق با
استفاده از نصب تابلوهای برق ،مسیرهای خروج اضطراری ،جعبه
کمکهای اولیه ،خاموشکنندههای حریق ،ارائه آموزش دورهای
حریق و کمکهای اولیه و استقرار ایستگاه آتشنشانی توانسته
است این عملکرد را ارتقا بخشد .با توجه به نتایج ،رفتارهای ایمن
در  75درصد از واحدها مشاهده شده میشود .این درحالی است
که در مطالعه محمدفام و همکاران که با هدف ارزیابی رفتار ایمنی
کارگران و تعیین اهمیت هریک از رفتارهای ناایمن در یک شرکت
تولید فوالد صورت گرفت ،نشان داده شد که  41/8درصد از
رفتارهای کارگران ناایمن میباشد .در این راستا ،شایعترین رفتار
ناایمن استفاده نامناسب از تجهیزات حفاظت فردی با  32درصد
از کل رفتارهای ناایمن بود [ .]19افزایش نگرانیهای جهانی در
زمینه ایمنی محیط کار ،بیش از هر زمان دیگری بر لزوم ایجاد
یک رویکرد جدید برای بهبود و اصالح وضعیت ایمنی محیط کار
تأکید دارد .این مسأله موجب توجه کارشناسان بهداشت و ایمنی
به استراتژی اصالح و بهبود رفتارها برای پیشگیری از حوادث در
محیطهای کار شده است .در رویکرد جدید بر رفتار ناایمن افراد
بهعنوان مهمترین علت وقوع حوادث در محیط کار بیش از پیش
تأکید میشود [ .]20از آنجایی که رفتار کارگران و فعالیتهای
کاری در بسیاری از حوادث دخیل هستند ،ارائه آموزش به
کارگران در مورد خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آنها به
طور فزایندهای میتواند ایمنی و سالمتی را ارتقا دهد [ .]21نتایج
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حاصل از این مطالعه نشان دادند که ارائه آموزشهای ایمنی در
صنعت فوالد بر رفتار کارگران تأثیر مثبتی داشته و باعث افزایش
رتبه رفتار ایمن در این شرکت شده است .برخی از مطالعات بیان
داشتهاند که مداخله آموزشی بر مبنای سازههای تئوری رفتار
برنامهریزیشده قادر است آگاهی ،نگرش ،هنجار انتزاعی و کنترل
رفتاری درکشده کارگران درباره رفتارهای ناایمن را تغییر دهد
و موجب بهبود عملکرد ایمنی آنها شود [ .]22،23از سوی دیگر،
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط کارکنان در حین کار
باعث افزایش این سطح از  ELMERIشده است .در مطالعه
دیگری علیمحمدی و همکاران فرهنگ ایمنی کار را در ارتباط
با  151فرد شاغل در یک شرکت شوینده و پاککننده مورد
بررسی قرار دادند .در این مطالعه با توجه به نمره بهدستآمده
برای فرهنگ ایمنی نشان داده شد که رعایت اصول ایمنی در
کارکنان این شرکت در سطح قابل قبولی بوده است [ .]24این
نتایج با یافتههای حاصل از مطالعه حاضر همخوانی دارد .شاخص
مسیرهای عبور و مرور در صنعت فوالد معادل  75درصد بهدست
آمد Yesilkaya .و همکاران ( )2016در مقاله خود به مقایسه
برنامههای کاربردی ایمنی در معادن سنگ مرمر کارارا (ایتالیا) و
ایسجه حصار ترکیه با استفاده از روش  ELMERIپرداختند .در
این مطالعه اقدامات احتیاطی کار با توجه به روش ELMERI
تجزیه و تحلیل شدند و شاخصهای ایمنی محاسبهشده مورد
بررسی قرار گرفتند .با توجه به محاسبه شاخص ایمنی ،مسیر
عبور و مرور در منطقه معادن سنگ مرمر کارارا ( 76/67درصد)
امنتر از معادن سنگ مرمر منطقه ایسجه حصار ( 35/67درصد)
بودند [ .]4طراحی و عالمتگذاری صحیح مسیرهای عبور و مرور،
نظم و ترتیب ،شرایط مسیرهای عبور و روشنایی و قابلیت دید
مسیرهای عبور میتوانند باعث کاهش حوادث ترافیکی شوند.
صنعت فوالد با استفاده از این تمهیدات توانسته است سطح
عملکرد ایمنی عبور و مرور را افزایش دهد .بر مبنای نتایج ،رعایت
اصول ارگونومی در صنعت فوالد معادل  66درصد در کلیه واحدها
بوده است که در سطح متوسطی میباشد .در این ارتباط ،نتایج
مطالعه  Laitinenو همکاران نشان داد که شرکتهای مورد
مطالعه با رعایت باالی اصول ارگونومی توانستهاند  78درصد از
نمره حاصل از  ELMERIرا به خود اختصاص دهند .یافتههای
پژوهش آنها تأییدکننده نتایج حاصل از این پژوهش میباشند
[ .]10مصباح و همکاران نیز در مطالعهای به بررسی تأثیر مداخله
ارگونومیک در کاهش اختالالت اسکلتی -عضالنی پرداختند.
آنها اذعان داشتند که افزایش آگاهی و بهبود ایستگاه و شرایط
کاری میتواند باعث کاهش اختالالت اسکلتی -عضالنی در افراد
شاغل شود [ .]25رعایت اصول ارگونومی شامل :طراحی ایستگاه
ها و پوسچرهای کار ،حمل و نقل دستی مواد ،کار تکراری و ابعاد
تغییر فیزیکی در وضعیت بدن میتواند باعث افزایش سطح
عملکردی  ELMERIدر صنعت فوالد شود .در این راستا،
پژوهشگران با ارائه آموزشهای الزم و استفاده از وسایل و
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کاظمی و همکاران

تجهیزات الکتریکی جهت حمل و نقل مواد توانستهاند تا حدودی
به افزایش سطح عملکردی اصول ارگونومی کمک نمایند .ضبط و
ربط کارگاهی (نظافت ،نظم و ترتیب) با  64/4درصد از شاخص
 ELMERIتوانسته است سطح متوسطی از عملکرد ایمنی در
سازمان را به خود اختصاص دهد .محمدفام و همکاران ()2010
در مطالعهای به ارزیابی تأثیر مداخالت فنی در ارتقای فرهنگ
ایمنی پرداختند .در بررسی فرهنگ ایمنی یک صنعت فلزکاری،
سطح فرهنگ ایمنی معادل  287بهدست آمد که پس از آن با
انجام مداخالتی از جمله ضبط و ربط کارگاهی ،نمره سطح
فرهنگ ایمنی به  318ارتقا یافت [ .]26در فلسفه ژاپنیها ،ضبط
و ربط معادل نظام آراستگی ( )5Sدر نظر گرفته میشود و اعتقاد
بر این است که پیادهسازی این فلسفه منجر به ارتقای ایمنی،
بهرهوری و ضبط و ربط در محیط کار میگردد [ .]27در نهایت،
بر مبنای نتایج بهداشت صنعتی با نمره  51/4کمترین مقدار
شاخص  ELMERIدر صنعت فوالد را به خود اختصاص داد.
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که این صنعت از نظر بهداشت
صنعتی در سطح نسبتاً ضعیفی قرار دارد .در مطالعه یاراحمدی و
همکاران ( )2016با عنوان "اولویتبندی شاخصهای مدیریت
بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساخت و ساز مبتنی بر
تصمیمگیری چندمعیاره" به بررسی بهداشت صنعتی پروژههای
عظیم ساختمانسازی به وسیله روش تاپسیس فازی SMART
( Specific, Measurable, Achievable, Realistic
 )Timelyپرداخته شد .نتایج گویای آن بودند که بهداشت
صنعتی از نظر مخاطرات شغلی در اولویت اول این صنایع قرار
گرفته است [ .]8بهداشت صنعتی شامل عوامل زیانآوری
همچون صدا ،روشنایی ،کیفیت هوا ،شرایط جوی و مواد شیمیایی
میباشد که در صنعت فوالد در سطح ضعیفی ارزیابی شدند و
مدیران به این بخش توجهی ننموده بودند که این امر باعث
کاهش شاخص  ELMERIشده است.
همچون مطالعات دیگر ،پژوهش حاضر نیز دارای نواقصی بود
که از آن جمله میتوان به بررسینکردن میزان و شدت حوادث و
تأثیر آنها بر عملکرد سازمان اشاره نمود .دیگر محدودیت این
مطالعه ،توصیفیبودن آن بود که با توجه به آن نمیتوان ارتباط
بین متغیرهای مختلف را ارزیابی نمود .این روشها معموالً دارای
محدودیتهایی میباشند که براساس مشاهدات صورت میگیرند.
مشاهدات ممکن است رفتار ایمنی کارکنان ،مهمترین
خطرات احتمالی ،عوامل خطرساز اسکلتی -عضالنی و همچنین
قرارگرفتن در معرض خطرات شیمیایی و فیزیکی را پوشش دهد.
در مقابل ،این روشهای مشاهدهای نمیتوانند عوامل استرسزای
روانی را پوشش دهند؛ از این رو ارزیابی مبتنی بر پرسشنامهای

همراه با این روش ،امری ضروری میباشد .از محدودیتهای دیگر
این روش میتوان به بررسی یک صنعت پرداخت که نمیتواند
جوابگوی صحیحی از سطح عملکردی باشد (میتوان از این روش
در صنایع دیگر فوالد استفاده نمود) .از سوی دیگر ،این روشی
است که توسط افراد تکمیل میشود و میتواند نشان دهد که
برخی از عوامل ممکن است از دید افراد به دور بماند؛ بدین منظور
پیشنهاد میشود که موارد ذکرشده در مطالعات آتی مورد توجه
قرار گیرند.
نتیجهگیری
مطالعه حاضر با استفاده از یک شاخص فعال (آیندهنگر) و
بهروز در حوزه ایمنی به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت در یک صنعت فوالد پرداخته است .نتایج نشان دادند که
رویکرد پیشگیرانه استفاده از شاخصهای عملکردی فعال میتواند
بهعنوان ابزاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد ایمنی سازمانها
مورد استفاده قرار گیرد .از این رویکردها میتوان در پرکردن
شکافهای ایجادشده بین فعالیتهای مدیریت و شاخصهای
مبتنی بر حوادث در سیستمهای مدیریت  OHSاستفاده نمود .با
توجه به نتایج این مطالعه مشاهده گردید که این صنعت دارای
عملکرد ایمنی و بهداشتی متوسطی میباشد .همچنین ،نتایج
نشان دادند که وضعیت ایمنی ماشینآالت در صنعت فوالد در
شرایط مطلوبی قرار دارد .با این وجود ،وضعیت بهداشت صنعتی
در این شرکت ضعیف میباشد .در این راستا ،توصیه میشود
مدیران شرکت نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
جهت بهبود هرچه بهتر شرایط کنونی میتوان پیشنهاداتی مانند
چیدمان مناسب ابزار ،تجهیزات ،مواد اولیه (اسلب) و محصوالت
(ورق) در کلیه واحدها ،عملیاتیشدن خروجی نتایج و پیشنهادات
مربوط به اندازهگیری عوامل زیانآور فیزیکی و شیمیایی در
محیط کار ،لزوم توجه بیشتر بخش بهداشت حرفهای به بحث
سالمت کارکنان و بهکارگیری روشهای نوین در شاخصهای
حوزه سالمت کارکنان را ارائه نمود.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایاننامه دانشجویی آقای جزایری به
شماره  20006تصویبشده در گروه مدیریت محیط زیست
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز میباشد که با حمایت معنوی
شرکت فوالد انجام شده است .بدینوسیله از همکارى مدیریت
ایمنی و کارکنان شرکت فوالد که در اجراى این مطالعه با
پژوهشگران همکاری نمودند ،تقدیر و تشکر میگردد.
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