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Abstract 

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. 
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  چکیده

عملکرد  یحدر تشر یشروپ یهاصکار به شاخ یمنیدر ا سازمانیدر چند دهه گذشته عوامل  سابقه و هدف:

نظارت بر عملکرد  یبرا ایهروش ساده و مقرون به صرف ELMERI. اندشده یلتبد یعدر صنا یشغل یمنیا

 یمنیا عملکرد یمطالعه حاضر با هدف بررس راستا، این در. باشدمی یدیتول صنایع در یشغل یمنیو ا بهداشت

 .شد انجام ELMERIصنعت فوالد با استفاده از شاخص  یکو بهداشت در 

 HSE انو بهداشت توسط کارشناس یمنیا یتوضع ی،مقطع -یفیمطالعه توص ینا در ها:مواد و روش

(Safety Executive and Health با استفاده از شاخص )ELMERI و نظم نظافت یمنی،ا یشامل: رفتارها، 

 یهاکو کم یقحر ایمنیعبور و مرور و  مسیرهای ی،ارگونوم رعایت ی،صنعت بهداشت ،آالتینماش ایمنی

 .گردید بررسی ELMERIشاخص  یزانمشاهدات، م براساس ادامه درو  گرفت قرار ارزیابی مورد یهاول

 یعملکرد متوسط یدرصد دارا 01 معادل ELMERIبا شاخص  یکه سازمان دادند نشان نتایج ها:یافته

 ایمنی درصد، 4/04و نظم  نظافتدرصد،  77 یمنا ی: رفتارهااز هستند عبارت هاشاخص. درصد باشدمی

عبور و مرور  مسیرهای ،درصد 00 یارگونوم رعایت درصد، 4/71 یصنعت بهداشت درصد، 7/16آالت ینماش

 . درصد 0/71 یهاول یهاکو کم یقحر ایمنی ودرصد  77

 یدادن زمان واقعنهدف و نشا یمتنظ یبرا ELMERIاستفاده از روش  یج،را یهایژگیاز و یکی گیری:نتیجه

 یهایتفعال ینشکاف ب ELMERI روش( است. Occupational Health and Safety) OHSعملکرد 

 یجنتا .کندیپر م OHS یفیتک یریتمد یهایستمبر تصادف را در س یمبتن یهاصو شاخ یریتیمد

 ینهترب یمنی،عملکرد ا یابیتا بتوانند با استفاده از ارز کندیفراهم م یرانمد برایفرصت را  ینآمده اتدسهب

 .دداشته باشن یشگیرانهکارها و اقدامات پهرا اجرایرا در ارائه و  گیرییمتصم

 

 و بهداشت یمنیا عملکرد ؛فوالد صنعت؛ ELMERI شاخص واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
محسوب  یعمنبع عمده خطرات در صنا یحوادث شغل امروزه

 یاریسب اصلی ینگران کارگران یمنیرو سالمت و ا ینا از شوند؛می

د انهکرد یسع یعگذشته صناسال  06. در [1] باشدمیاز کشورها 

 ین. اولدهند کاهشآمار حوادث را  ،های مختلفشرو از استفاده اب

افزاری )استفاده از حفاظ تسخ یتبهبود وضع ،راه ینگام در ا

تر( بوده است. در گام بعدی یمنو لوازم ا آالتینمناسب، ماش

 و تنبیه وهای پاداش مآموزش، برقراری نظا ،انتخاب افراد مناسب

 منییا یریتمد هاییستمس ویژهبه یریتیمد یستمبه س توجه

مار آ اندتوانسته اقدامات یناز ا یک. هراست گرفته قرارتوجه  مورد

 آمیزموفقیت یتدر نها اما دهند؛ کاهش حدودیحوادث را تا 

حوادث و بروز خسارات  . در گذشته پس از وقوع[2،1] اندنبوده

 یک یصو نقا گردیدیعلل حوادث م یاقدام به بررس یر،ناپذنجبرا

 سویبه  یشاما امروزه گرا ؛شدیم یینتع یندفرا یا یستمس

( Proactive) یشگیرانهاز خطر با استفاده از اقدامات پ یشگیریپ

ز ا یریجلوگ یبرا هیشگیران. استفاده از اقدامات پ[3] باشدمی

 یمنابع انسان یریتمد درمهم  یفهوظ یک عنوانبه یحوادث شغل

 ینبزرگتر . امروزه احتماالً[4]توجه قرار گرفته است  مورد

با آن مواجه است،  یو بهداشت شغل یمنیا یریتکه مد یمشکل

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 96تا  8 صفحات ،9317 زمستان ،4شماره  ،5دوره   

 مقاله پژوهشی
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بهداشت و یمنیا عملکرد و  ELMERI  

و  منییعملکرد ا یابیر ارزب اثرگذار یشگیرانهپ یهاصفقدان شاخ

عمول طور مهکه ب ییهاصشاخ یشترینباشد. بیم یبهداشت شغل

بر  یمبتن یواکنش یهاصروند، شاخیبه کار م ینهزم یندر ا

های مناسب صشاخ یافتن. برای [7]هستند  وادثها و حیماریب

شده یطراحهای لمد یممفاه یاحوادث بزرگ و  یزتوان از آنالمی

 یامدهایحوادث بزرگ با پ یزبهره برد. آنال یزن یمنیحوزه ا در

جمله خطاهای  ازعوامل مختلف  یرتأث دهندهنشان بزرگ

نامناسب تبادل انسان و  یطراح ی،انسان فاکتورهای یریتی،مد

در بروز حوادث  یسـتمنامناسب س یو طراح یمنیا فضع ین،ماش

و  یریتشناخت، مد یبرا یها ابزار مناسب. شاخص[0] باشدمی

ر آگاهانه د گیرییمتصم یبهبود سازمان بوده و اطالعات الزم برا

 یرانعملکرد به مد یهاص. شاخکنندیم یامورد عملکردها را مه

اهداف سازمان را  توانمی چگونه کهبدانند  تا دهندیاجازه م

و سالمت شغلی  ایمنیمدیریت  در. موفقیت [0] نمودبرآورده 

 هایهو کارکنان در برنام مدیریتنیازمند همکاری و مشارکت 

درنظرگرفتن مسائل مربوط به بهداشت  بابهداشت و سالمت 

 یشناسنو روا یارگونوم یمنی،آموزش، ا ی،شناسمای، سهحرف

 و ایمنی دعملکر یابیارز یهایکتکن بیشتر. [7] باشدمی

( OHS: Occupational Health and Safety) شغلی بهداشت

و جراحت  یرمرگ و م یهاخنر یرنظ یمیقد یارهایهنوز بر مع

دامات اق ینکه ا یتواقع ینرو به رشد ا یرشپذ اما کنند؛می تکیه

کنند، یها نمنبه سازما یانیمتمرکز بر شکست، کمک شا

ده آور یدعملکرد پد یابیرا در جهت بهبود مستمر ارز ییهاشتال

تا  دهندیها منرا به سازما یاراخت ینا یدجد یهاشاست. رو

صدمات و خسارات  بروزاز آنکه باعث  پیشها و نواقص را یکاست

 یبرا یدجد یشیگرا ی. به تازگ[1]و اصالح کنند  ییشناسا ،شوند

 و اساس یهپا یتآمده است که به تقو یدخطر پد یکم یینتع

 یکپارچه یروش براین،عالوه. [1] پردازدمی یشغل یسکر یریتمد

که احتمال وقوع حوادث  باشدیخطرات م یابیو ارز ییشناسا یبرا

 .[1]دهد یرا کاهش م یشغل یهایماریو ب

و  یمنیا یشپا یابزار معتبر برا یک ELMERIشاخص 

سسه ؤتوسط م 2666باشد که در سال یم یعبهداشت در صنا

 ELMERI. شاخص [16]فنالند ابداع شده است  یبهداشت شغل

باشد که براساس یدر صنعت م یجار یمنیدهنده سطح اننشا

 نیزکار و  یطو بهداشت مح یمنیا یهاجنبه یهمشاهده کل

 .کندمیو گزارش  یابیرا ارز نتایج ،کارگران یمنیا یرفتارها

 یرند،گیقرار م توجه مورد ELMERIکه در شاخص  یمشاهدات

 ییمنا یب،ترت نظم و ،، نظافتیمنا ی: رفتارهااز هستند عبارت

عبور و مرور  یرهایمس ی،ارگونوم ی،آالت، بهداشت صنعتینماش

ذکر است که شاخص  شایان. یهاول یهاو کمک یقحر یمنیو ا

از  آن مقدار وگردد یصورت درصد محاسبه مهحاصل ب یمنیا

ضمن ارائه  ELMERI. شاخص باشدمی یردرصد متغ 166صفر تا 

کار، اقدامات الزم در مورد  یطمح یمنیا یتاز سطح رعا یو آگاه

ا رکار و کل صنعت مورد نظر  یستگاههر ا یمنیا یتبهبود وضع

ابزار نظارت بر  ELMERI. [16] نمایدمی اییو شناس یینتع یزن

تفاده در اس یاست و برا یدیتول یعصنا یاعتماد برا یتو قابل یمنیا

 انجام یعساده و سر یهر اندازه در هر بخش صنعت باهر کارخانه 

شاخص معتبر  یک عنوانبه ELMERI. امروزه روش [11] شودمی

شده است. مطالعات  شناخته یعصنا یمنیعملکرد ا یابیدر ارز

 نیبا استفاده از ا که اندداده نشان گوناگون صنایع در شدهانجام

 نمود؛ برآوردحوادث را  یزانم یقابل اعتماد طوربه توانمیروش 

در رخداد  بالقوه دالیل توانمیشاخص  ینکه توسط ا ایگونهبه

و همکاران  جهانگیری .[12] ودنم یابیو ارز ییحوادث را شناسا

و بهداشت در  یمنیا یسکر یابیارز به ایمطالعه در( 2611)

 یانگین. مندپرداخت ELMERI روش از استفاده با یرازمساجد ش

 همچنین،. بود درصد 00±71/1در تمام مساجد  یمنیشاخص ا

 درصد 7/11±33/11ساختمان برابر با  یمنیا برایشاخص  باالترین

 معادل یهاول هایکمکو  حریق یمنیا برای شاخص کمترین و

 و جعفری. در مطالعه [13] گردید گزارش درصد 4/12±1/21

 ییابارز یبرا یافتههشاخص توسع یک" عنوان با( 2611) همکاران

مطالعه در صنعت  یککار:  یطدر مح یمنیو ا یاهحرف بهداشت

 لیستچک یلبا تکم "یرانا یدر شمال غرب ینسنگ هایخودرو

ELMERI  با استفاده از روش تحلیل یستگاها 176در 

 به( :Analytical Hierarchy Process AHPمراتبی )هسلسل

 ورمنظبهو  شد پرداخته رسانآسیبمختلف  فاکتورهای مقایسه

 یهمبستگ یباز روش ضر لیستچک یناناطم یتسنجش قابل

( ICC: Intra-class Correlation Coeffcient) یگروهندرو

ن با آ یشاخص کل، همبستگ یاعتبارسنج جهت. گردید استفاده

شدت  میزان، حوادث تعدادعنوان مثال ه)ب یگروه آمار شغل چهار

 مورد( یشغل یماریرفته و نرخ بروز بتزمان کار ازدس حوادث،

 مقدار با یصنعت بهداشتکه  دادند نشان نتایج. گرفتقرار  یبررس

 ترینپایینو  ینباالتر ترتیببه 64/6مقدار  با ترتیبو نظم و  21/6

 شاخص ینب معناداریارتباط  براین،عالوه. اندهرا داشت AHPوزن 

 مطالعه در. [14] گردید مشاهدهشدت حادثه  یزانکل و م

Laitinen و  یمنیعملکرد ا یبررس به نیز( 2613همکاران ) و

 مکانیک، هایزمینهشرکت در  121در  ایحرفهبهداشت 

 شاخص که دادند نشان نتایج. شدپرداخته  فلز و الکترونیک

ELMERI بدترین در ودرصد  16از  یشترب یطشرا یندر بهتر 

شاح و  همچنین،. [16]است  بودهدرصد  77معادل  شرایط

 یتو وضع یکار یطمح یطپژوهش خود شرا در( 2617همکاران )

 اردر پاکستان  یو نساج یمیاییش یعدر صنا یمنیبهداشت و ا

شاخص  که بودند آن گویای یجقرار دادند. نتا ارزیابی مورد

ELMERI 21 یطشرا یندرصد و در بدتر 01 یطشرا یندر بهتر 

 .[11]بوده است  درصد

دث از حوا یشگیریو پ یسکر یابیارز هایشرو ینکهبا وجود ا

اما هنوز  ند؛اهکار گرفته شدصنعت فوالد به  یرنظ یعدر صنا

در  رو یناز ا گردد؛یمشاهده م یعصنا یندر ا شمارییحوادث ب

 ینجهت تدو مدلیتا  است بوده آنبر  یمطالعه حاضر سع
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 انو همکار یکاظم 

ردد گ ینتدو یمنیا مدیریت یستمعملکرد س یابیارز یهاصشاخ

 یتد وضعنشده از آن بتوانجمنت فعالعملکرد  یهاصشاخ که

 یینصنعت فوالد را تع درکار  یاتعمل سطوح تمامیدر  یمنیا

 و یمنیا یهایستمموجود س یتاز وضع یمنظور آگاهه. بیندنما

 یشاپ یستبامیها نافت عملکرد آ یا یشرفتبهداشت و اطالع از پ

ه از ک یدانش شکبی. باشد داشته وجودها یستمس یناز ا یمداوم

 یزیرهدر برنام یرانتواند به مدیشود میحاصل م یقطر ینا

کاهش حوادث و  یستم،س یمنیا یتر بهبود وضعمنظوهب

رشد و توسعه سازمان کمک  یتباال و در نها یورهبه بهر یابیتدس

 منیای عملکرد ارزیابی به که مطالعاتی عمده یگر،د سویکند. از 

 و اندبوده نگرگذشته هایروش اند،پرداخته ایحرفه بهداشت و

 نیاز ا اند؛نمودهاستفاده  یشگیرانهپ هایروشاز  یمطالعات اندک

و بهداشت  یمنیعملکرد ا یابیرو پژوهش حاضر با هدف ارز

تا  شدفوالد انجام  صنعت یکدر  ELMERIبراساس شاخص 

ه به ارائ ونمود  یصنعت را بررس ینموجود در ا هایکاستیبتوان 

 در ایحرفهو بهداشت  یمنیا یطجهت بهبود شرا کارهاییهرا

 .پرداخت فوالد صنعت
 

 هامواد و روش

 بررسی روش
 یباشد. جامعه آماریم یمقطع -یفیمطالعه حاضر از نوع توص

در  یمانکارپ یروهایقراردادی و ن ،کارکنان رسمی راپژوهش 

ا ب پژوهش ین. در ادادند تشکیلنفر  1146صنعت فوالد به تعداد 

حجم نمونه  ،درصد 7 یاستفاده از روش کوکران با سطح خطا

 در راداف تعداد به توجه با ودر نظر گرفته شد  ایستگاه 211معادل 

 (: 1 رابطه) آمد دستبه بررسی مورد هایایستگاهتعداد  واحد، هر
 

 1 رابطه

 
 

 واحد هشت شامل مطالعه این در بررسی مورد واحدهای

کارگاه  ،(ایستگاه 46(، تراش غلتک )یستگاها 21) یفیتکنترل ک

(، یستگاها 21انبارها ) ،(ایستگاه 44(، نورد )یستگاها 11) یمرکز

 و( ایستگاه 73) یلیتکم یهناح ،(ایستگاه 23) یحرارت یاتعمل

 داده شد ینانشرکت اطم یران. به مداند( بودهیستگاها 01برق )

محرمانه  صورتبهکه تمام اطالعات مربوط به شرکت فوالد 

 یاز شرکت فوالد مورد بررس ینام گونههیچو  گرددمی ینگهدار

های نهایی یستلکشد. گروه خبرگانی که چ نخواهدذکر 

کارفرما و  یمنیا نشامل مسئوال ،نمودند یلها را تکمصشاخ

ه به مربوط یهایستلکها، چداده یلمنظور تحله. ببودندپیمانکار 

و  ییاشناس یمن،ا یرفتارها یابیو ارز ییشناسا ینهدر زم یکتفک

 یمنیا یابیو ارز ییشناسا یب،نظم و ترت ،نظافت یابیارز

و  ییشناسا ی،بهداشت صنعت یابیو ارز ییآالت، شناساینماش

عبور و مرور،  یرهایمس یابیو ارز ییشناسا ی،ارگونوم یابیارز

در صنعت  یهاول یهاکو کم یقحر یمنیا یابیو ارز ییشناسا

 یدر تمام ELMERIمشاهدات  ی،کل طوره. بگردیدندفوالد ارائه 

 یهاخو درصد پاس تعدادقرار گرفت.  یها مورد بررسیستلکچ

از  یک)غلط( و عدم مشاهده در هر یح)درست(، ناصح یحصح

 .یدگرد یینتع ELMERIاالت فرم مشاهدات ؤس

با استفاده از روش   HSEمنظور سنجش عملکردهب

ELMERI صورتبه( 1 شکلمراحل انجام کار ) ،1310سال  در 

 . است بوده زیر

و  یمنیا یهاهجنب یهبراساس مشاهده کل ELMERI روش

باشد. یکارگران م یمنیا یکار و رفتارها یطبهداشت مح

 اند،گرفتهقرار  توجه مورد ELMERIکه در شاخص  یمشاهدات

 :باشندیم یرشامل هفت مورد ز

کننده یینتع یارمع (:Safety Behavior) یمنا یرفتارها

و  یحفاظت فرد یلاستفاده از وسا یمن،ا یرفتارهادر مشاهده 

در  یگر،. به عبارت دباشدیتوسط کارگر م یمنانجام اعمال ا

مورد  یحفاظت فرد یلانجام کار از وسا ینکه کارگر ح یصورت

 انجام اعمال ازو  نماید هبا توجه به نوع خطرات موجود استفاد یازن

 کند، یحوادث باشند خوددار یجادا یلپتانس یکه دارا یمنناا

 .شودیدر نظر گرفته م "یحصح"آن  یمشاهده برا یازامت

 Workplace Order and) یبنظافت و نظم و ترت

Housekeeping:) یزهایمشاهدات شامل: ضبط و ربط م ینا 

ظروف زباله موجود در  یحت یاآالت و ینها، سطوح ماشکار، قفسه

 یکار مورد بررس یستگاهکه ا یباشند. در صورتیکار م یستگاها

آن در  یبرا "عدم مشاهده"از موارد فوق باشد، عبارت  یکفاقد هر

 .شودینظر گرفته م

شامل:  (:Machinery Safetyآالت )ینماش یمنیا

 کار،  یستگاهآالت موجود در اینماش یطساخت و شرا ی،طراح

 

 
 ELMERI تکنیک سازیپیادهمراحل : 9شکل 
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بهداشت و یمنیا عملکرد و  ELMERI  

ت آالینحفاظ ماش ی،اضطرار یهاکنندهفتوقمو  یکنترل یلوسا

ه ک ی. در صورتباشدیمناسب م یدسترس یاز فضا یو برخوردار

 "عدم مشاهده"به حفاظ نداشته باشند، عبارت  یازآالت نینماش

 .شودیآن در نظر گرفته م یبرا

 عوامل (:Occupational Health) یبهداشت صنعت

و مواد  یجو یطهوا، شرا یفیتک یی،شامل: صدا، روشنا آورزیان

فاقد  یمورد بررس یکار یستگاهکه ا ی. در صورتهستند یمیاییش

آن در  یبرا "عدم مشاهده"باشد، عبارت  یآوریانهرگونه عامل ز

 .شودینظر گرفته م

کننده در یینتع یارهایمع (:Ergonomics) یارگونوم

 یشامل: طراح یاصول ارگونوم یترعا به یحصح یازاختصاص امت

مواد، کار  ی، حمل و نقل دستیکار یها و پوسچرهایستگاها

 .باشدیبدن م یتدر وضع یزیکیف ییرو ابعاد تغ یتکرار

 یارهایمع (:Walkwaysعبور و مرور ) یرهایمس

مرور  عبور و یرهایمس به یحصح یازدر اختصاص امت کنندهیینتع

عبور و مرور،  یرهایمس یحصح یگذارو عالمت یشامل: طراح

 یدد یتو قابل ییعبور و روشنا یرهایمس یطو شرا یبنظم و ترت

 .باشدیعبور م یرهایمس

 Fire Safety and) یهاول یهاکو کم یقحر یمنیا

First Aids:) حیصح یازکننده در اختصاص امتیینتع یارهایمع 

رق، ب یعبارت هستند از: تابلوها یهاول یهاکو کم یقحر یمنیا به

 یرهایو مس یقحر یهاکنندهشخامو یه،اول یهاجعبه کمک

 .یخروج اضطرار
 

 ELMERIمراحل انجام 

 اول مرحله
 مشاغل موجود در صنعت یهکل ییشناسا

 

 کار هاییستگاه: انتخاب ادوم مرحله
 مشاغل موجود در یهکل یدکار با یهایستگاهقبل از انتخاب ا 

الزم است  ینو مشخص شوند. همچن ییصنعت مورد نظر شناسا

 ندباشینم یثابت و مشخص یکار یستگاها یکه دارا یکارگران

. رندی( مورد مشاهده قرار گیفتراکو رانندگان ل یان)مانند نظافتچ

مشاغل  یاز کارگران دارا یادینظر تعداد ز ورداگر در صنعت م

 .دشبامیکار الزم ن هاییستگاها تمامیمشاهده  باشند، یکسانی
  

 یکار بر مبنا هاییستگاه: مشاهده اسوم مرحله
 ELMERI یهاصشاخ

 ،آالتینماش یمنیا یب،نظم و ترت ،نظافت یمن،ا یرفتارها

 یقحر یمنیعبور و مرور و ا یرهایمس ی،ارگونوم ی،بهداشت صنعت

ابتدا الزم  ELMERIجهت محاسبه شاخص  یهاول یهاو کمک

نتخاب ا یابیارز یکه برا یکار یستگاهموارد فوق در هر ا یهاست کل

که حداقل  ی. سپس در صورتیرنداند، مورد مشاهده قرار گشده

که در راهنما و  کار یطمح یو بهداشت یمنیا یاستانداردها

ت شده یها رعاندر مورد آ اندشده یانب ELMERIدستورالعمل 

( و Correct Observation) "یحمشاهدات صح"عنوان هباشد، ب

 Incorrect) "یحناصح مشاهدات"عنوان هصورت ب نیا یردر غ

Observationیتکه رعا ی. در صورتشوندیم یازگذاری( امت 

 یکار یستگاها یکگانه فوق در مورد تهف یهاهرکدام از گروه

 Not) "عدم مشاهده"آن عبارت  یبرا یدمصداق نداشته باشد، با

Observationیستگاها یکعنوان مثال اگر هب ؛( را لحاظ نمود 

 یمنیا یبرا یدباشد، با یزاتآالت و تجهینفاقد ماش یکار

را در  "عدم مشاهده"عبارت  کاری یستگاهآالت در آن اینماش

که  یمراحل محاسبه شاخص ثبت نمود. در مرحله آخر هنگام

، شاخص گردیدندشده مشاهده بکار انتخا یهایستگاها یهکل

ELMERI یمنیشاخص ا یت،. در نهاباشدیقابل محاسبه م 

ELMERI نسبت به کل  یحاز مشاهدات صح یصورت درصدهب

 :گرددیمحاسبه م 2رابطه  باشده مطابق مانجا مشاهدات
 

 2 رابطه

100



IncorrectCorrect

Correct
ELMERI 

 
 صورت SPSS 22 افزارنرماز  استفاده با یآمار یلو تحل یهتجز

 واحدهایدر  ELMERIشاخص  یسهمقا یبرا همچنین. گرفت

. سطح گردیدطرفه استفاده یک ANOVAاز آزمون  مختلف

گرفته شد  نظردر  67/6کمتر از  مطالعه این در یدارامعن

(67/6P< .) 
 

 هایافته
 2 رابطهراساس خروجی نظر خبرگان و با استفاده از ب

که  یدآیدست مهشاخص ب یک کار، روش در شدهبیان

باشد. شاخص یدر صنعت م یجار یمنیدهنده سطح اننشا

ا از صفر ت واست  یدهصورت درصد محاسبه گردهحاصل ب یمنیا

 یعملکرد شاخصسطح  یبنده. طبقباشدمی یردرصد متغ 166

 76درصد(، متوسط ) 166تا  77در چهار سطح خوب ) ایمنی

تا  6) ضعیف یاردرصد( و بس 76تا  27) ضعیفدرصد(،  77تا 

سطح  ،1. با توجه به جدول [13] است گرفته صورتدرصد(  27

 که هستند آن گویای نتایج وشده  یبررس واحدهر  در یمنیا

تا  ضعیف یو بهداشت یمنیا یاستانداردها یدارا خصهر شا

  .باشدمیخوب 
 یسطح عملکرد شود،میمشاهده  1 که در جدول گونههمان

درصد  01 معادل ELMERI یشاخص کل اساسصنعت فوالد بر

و  یمنیاز عملکرد ا متوسطی سطح دهندهنشاناست که  بوده

 بیشترین دارایدر واحد نورد  یکل شاخص. باشدیبهداشت م

 دارمق ترینپایین ی،حرارت یاتاما در واحد عمل است؛ بودهعملکرد 

 بهترین نیز آالتماشین یمنی. ااست داده اختصاص خود به را

 سطح یندر واحد نورد در باالتر شاخص این. اندداشتهعملکرد را 

  یخوب یکه سطح عملکرد گفت توانمی بنابراین ؛بوده است

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jo

he
.5

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/johe.5.4.8
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-428-en.html


 
 

  

 93                                                                                                              9317زمستان ، 4، شماره 5، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله
 

 
 

 انو همکار یکاظم 

 مختلف یهاواحدو بهداشت  یمنیعملکرد ا یهاصشاخ یابیارز :9 جدول

 شاخص
ElMERI 

 کنترل

 کیفیت

 تراش

 غلتک

 کارگاه

 مرکزی
 انبارها نورد

 عملیات

 حرارتی

 ناحیه

 تکمیلی
 فوالد صنعت واحدها برق

 ایمنی رفتارهای 16/16 71/17 77 06 7/17 7/72 77 17/42 77

 هایشاخص

  گروه
ELMERI 

 نظم و نظافت 1/73 4/04 1/71 7/76 63/71 7/77 71/04 31/41 4/04

 آالتماشین ایمنی 0/10 30/10 7/07 77 1/17 1/11 7/12 41/74 7/16

 صنعتی بهداشت 27/47 76 17/42 71/41 1/04 03/03 70 3/77 4/71

 ارگونومی رعایت 27/07 71/01 42/71 00/00 00/00 40/73 01 1/03 00

 مرور و عبور مسیرهای 61/14 7/12 61/71 7/77 11/70 72/72 77/77 12/70 77

 اولیه هایکمکو  یقحر ایمنی 61/13 16 67/71 42/17 0/12 17/76 22/72 47/70 0/71

 واحدها کل شاخص 74 4/71 0/71 2/04 1/74 3/76 34/76 73/04 01

 

 
 هاواحد یمنیعملکرد ا یابیارز یهاصشاخ :2شکل 

 

 مقدار ینکمتر یحرارت یاتشاخص در عمل یناما هم ؛داشته است

 یمنیا آالت،ماشین یمنیا از پسرا به خود اختصاص داده است. 

 است ستهتوان یکم نسبتاً اختالف با اولیه هایکمکو  یقحر

شاخص در واحد انبارها  این. نماید ایجاد را مطلوبی شرایط

ا ب یاما در کارگاه مرکز دهند؛ نشان خوبیبهرا  خود اندتوانسته

که  گونهنکمتر به آن توجه شده است. هما ی،اختالف جزئ

 ینرتبه در ب ینکمتر یدارا یبهداشت صنعت شود،میمشاهده 

 یعملکرد یطکه شرا گفت توانمی رو این از باشد؛می هاشاخص

بهداشت  انبارها، واحد در که طوریبه ؛داشته است یفیضع

 دارایاما در واحد نورد  ؛داشته است یفیعملکرد ضع یصنعت

 است. بوده یمتوسط تقریباً شرایط

 رهبارا در مهمی تطالعاا کلی رطوهب دیعملکر یشاخصها

گونه که ن. هماهنددمی دستهب هانمازسا یمنیا دعملکر ضعیتو

 هشتدر  ELMERI هایشاخص شود،یمشاهده م 2 شکل در

 مورد فوالد صنعتمختلف  یهایریتارتباط با مد درو  واحد

 درصد 1/74نورد با  واحد یج،نتا یمبنا بر. است گرفته قرار یبررس

با  یحرارت یاتعمل واحدو  بوده یمطلوب نسبتاً یمنیسطح ا دارای

. دباشنمیدر شرکت  یمنیسطح ا ترینپایین دارای درصد 0/71

گفت که ارتباط  توانیم آماری آزمون از حاصل نتایج براساس

وجود  ELMERIمختلف از نظر شاخص  یواحدها ینب یمعنادار

 (.P>67/6نداشته است )

 

 بحث

عملکرد ایمنی و بهداشت  یابیهدف ارزمطالعه حاضر با 

. با شد انجامصنعت فوالد  یکدر  ELMERIبراساس شاخص 

 یشده در واحدهاهمحاسب ELMERIشاخص  یزانتوجه به م

 ینتوان به ایرو م یناز ا ؛درصد بود 01معادل  مقدار این ،مختلف

و بهداشت در صنعت فوالد  یمنیکه سطح عملکرد ا یدرس یجهنت

مرجع در حد متوسط  یبراساس استانداردها یمورد بررس

معادل  شاخص این نیز همکاران و جهانگیری مطالعه درباشد. یم

 و جعفری مطالعه در همچنین. [17]شده است  بیاندرصد  00

 درصد 34/06برابر با  شرایط بهترین در کل شاخص همکاران،

 بدترین در همکارانو  Laitinen مطالعه درو  [14]است  بوده

مطالعات  یج. نتا[16] استشده  گزارشدرصد  77معادل  شرایط

 . باشندمیحاضر  پژوهش هاییافته تأییدکننده شدهبیان

ا ب آالتماشین ایمنیکه  دادند نشان حاضر مطالعه نتایج

در صنعت  ELMERI شاخصرتبه  ینباالتر یدرصد دارا 7/16

 یمنیمطلوب ا یتوضع دهندهنشانامر  این که اندبودهفوالد 

و  یمطالعه جعفر در .باشدمیدر صنعت فوالد  آالتماشین

 یجابا نت و داشت قرار مناسبی شرایط درشاخص  این نیزهمکاران 
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بهداشت و یمنیا عملکرد و  ELMERI  

مهم  یار. از جمله موضوعات بس[14]مطالعه حاضر همخوان بود 

سب اهای منظحفا نصب ی،صنعت آالتینماش سازییمندر امر ا

و  ینکارکرد ماش چگونگیاز  یناش هاییباز آس یریجهت جلوگ

 رییشگیقابل پ مواردکه در اغلب  باشدیبرخورد کارگران با آن م

را  آالتماشین یمنیمطلوب ا یط. علت شرا[10]خواهد بود 

 اندهتوانست یرانصنعت مد ینا درکه  کرد توجیه گونهاین توانمی

 ت،آالماشین یمنیالزم مربوط به حفاظ ا یداتبا استفاده از تمه

 کارکنان به الزم هایآموزش ینو همچن ایدوره هایبازرسی

و  یقحر یمنیراستا ا ین. در اببرند باال را عملکردی سطح

 به واحدها کلیه در درصد 0/71رتبه را با  یندوم یه،اول یهاککم

 صنعت یتوجه باال دهندهنشانمقدار  اینکه  دادند اختصاص خود

 پژوهش. در باشدمی یهاول هایکمکو  یقحر یمنیفوالد به ا

Nordlöf (2617 )یهاکو کم یقحر یمنیفرهنگ ا ینهدر زم که 

 ت،گرف صورتفوالد در سوئد  یدشرکت بزرگ تول یکدر  یهاول

انسان و  ،مفهوم سازمان یلتحل یرکه در مس شد دادهنشان 

(، HTO: Human-Technology-Organization) یتکنولوژ

 خوبیبه یریپذیسکو ر یهاول یهاک، کمیقحر یمنیفرهنگ ا

حاضر  مطالعهحاصل از  نتایج با یافته این. [17]شود یدرک م

 همکاران و راستانی مطالعه در ،یگرد یسو از. باشدمیهمسو 

 شد، پرداختهکارکنان  HSE دیدگاه یابیارز بهدر آن  که( 2617)

در سطح  یهاول هایکمکو  یقحر ایمنیکه  ندنشان داد یجنتا

 نیایم پوسترهای و عالئم کمبود آن علت کهقرار دارند  یفیضع

 با حریق از پیشگیری منظوربه. شرکت فوالد [11] باشدمی

ه جعب ی،خروج اضطرار یرهایبرق، مس یاستفاده از نصب تابلوها

 ایدوره آموزشارائه  یق،حر یهاکنندهشخامو یه،اول یهاکمک

ته توانس نشانیآتش یستگاها استقرارو  یهاول هایکمکو  یقحر

 یمنا یرفتارها نتایج،با توجه به . بخشدعملکرد را ارتقا  یناست ا

است  درحالی این. شودمیها مشاهده شده واحد از درصد 77در 

 یایمنرفتار  یابیمطالعه محمدفام و همکاران که با هدف ارز درکه 

ت شرک یکدر  یمنناا یاز رفتارها یکهر یتاهم یینکارگران و تع

از  درصد 1/41شد که  هدادنشان  گرفت، صورتفوالد  یدتول

فتار ر ینتریعراستا، شا ینا در. باشدمی یمنکارگران ناا یرفتارها

 درصد 32با  یحفاظت فرد یزاتاستفاده نامناسب از تجه ایمننا

در  یجهان هایینگران یش. افزا[11]بود  یمنناا رفتارهایاز کل 

 یجادبر لزوم ا یگریاز هر زمان د یشکار، ب یطمح ایمنی ینهزم

 کار یطمح یمنیا یتبهبود و اصالح وضع یبرا یدجد یکردرو یک

 یایمنتوجه کارشناسان بهداشت و  موجبله أمس یندارد. ا یدکأت

در  ثحواداز  یشگیریپ یاصالح و بهبود رفتارها برا یبه استراتژ

 افراد ایمنبر رفتار نا یدجد یکردکار شده است. در رو هاییطمح

 یشاز پ بیشکار  یطعلت وقوع حوادث در مح ینترمعنوان مههب

 هاییتکه رفتار کارگران و فعال یی. از آنجا[26] شودیم یدکأت

 بهآموزش  ارائه، هستند یلاز حوادث دخ یاریدر بس کاری

ها نکنترل آ یکار و چگونگ یطکارگران در مورد خطرات مح

. [21]را ارتقا دهد  یو سالمت یمنیا تواندمی اییندهفزاطور هب

 ییمنا هایآموزش ارائه که دادندمطالعه نشان  ینحاصل از ا نتایج

 اعثب وداشته  مثبتی تأثیردر صنعت فوالد بر رفتار کارگران 

از  برخی. است شده شرکت این در ایمن رفتار رتبه افزایش

 یهاهساز یر مبناب آموزشی مداخلهکه  اندداشته یانمطالعات ب

نگرش، هنجار  ی،قادر است آگاه شدهریزیهرفتار برنام یتئور

 یرفتارها بارهشده کارگران درکدر رفتاریو کنترل  یانتزاع

ها شود نآ یمنیدهد و موجب بهبود عملکرد ا تغییررا  یمنناا

 یحفاظت فرد یزاتاستفاده از تجه دیگر، سویاز . [23،22]

 ELMERIسطح از  ینا یشکار باعث افزا ینتوسط کارکنان در ح

 گو همکاران فرهن محمدییعل یگرید ه. در مطالعشده است

 یندهشرکت شو یکدر  شاغلفرد  171کار را در ارتباط با  یمنیا

مطالعه با توجه به  یندادند. در ا قرار یبررسکننده مورد کو پا

 یتنشان داده شد که رعا یمنیا گفرهن برایآمده تدسهنمره ب

 ودهب یشرکت در سطح قابل قبول ینا کارکناندر  ایمنیاصول 

حاضر  مطالعهاز  حاصل هاییافته با یجنتا این. [24]است 

 فوالد صنعت درعبور و مرور  یمسیرهادارد. شاخص  یهمخوان

( 2610) همکارانو  Yesilkaya. آمد دستبه درصد 77معادل 

در معادن  یمنیا یکاربرد یهاهبرنام یسهدر مقاله خود به مقا

وش با استفاده از ر یهحصار ترک یسجه( و ایتالیاسنگ مرمر کارارا )ا

ELMERI کار با  یاطیمطالعه اقدامات احت ین. در اندپرداخت

 یهاصو شاخ ندشد یلو تحل یهتجز ELMERIتوجه به روش 

ه . با توجه به محاسبندقرار گرفت یمورد بررس شدههمحاسب یمنیا

عبور و مرور در منطقه معادن سنگ مرمر  مسیر، یمنیشاخص ا

 ایسجه منطقه مرمر سنگ معادن از ترامن( درصد 07/70کارارا )

 یحصح یگذارو عالمت ی. طراح[4] بودند( درصد 07/37حصار )

عبور و  یرهایمس یطشرا یب،عبور و مرور، نظم و ترت یرهایمس

 کاهش باعث توانندمیعبور  یرهایمس یدد یتو قابل ییروشنا

 داتیتمه ینفوالد با استفاده از ا صنعت. شوند ترافیکی حوادث

. دده یشر را افزاعبور و مرو یمنیا عملکرد سطح استتوانسته 

ل معاد فوالد صنعتدر  یارگونوم اصول یترعا یج،نتا یمبنا بر

 یدر سطح متوسطواحدها بوده است که  کلیهدر  درصد 00

و همکاران نشان  Laitinenمطالعه  نتایجارتباط،  ینا در. باشدمی

 یاصول ارگونوم یباال یتمورد مطالعه با رعا هایشرکتداد که 

را به خود  ELMERI ازنمره حاصل  ازدرصد  71 اندتوانسته

ل حاص یجنتا تأییدکننده هانآ پژوهش هاییافتهاختصاص دهند. 

 در نیزو همکاران  مصباح. [16] باشندمی پژوهش یناز ا

ثیر مداخله ارگونومیک در کاهش اختالالت أبررسی ت به یامطالعه

 یشافزا که داشتنداذعان  هاآن. پرداختند عضالنی -اسکلتی

 کاهش باعث تواندمی یکار یطو شرا یستگاهو بهبود ا یآگاه

 یترعا .[27]در افراد شاغل شود  عضالنی -اسکلتی اختالالت

کار، حمل  یها و پوسچرهایستگاها یشامل: طراح یاصول ارگونوم

 یتعدر وض یزیکیف ییرو ابعاد تغ یمواد، کار تکرار یو نقل دست

در صنعت  ELMERI یسطح عملکرد یشافزا باعث تواندمیبدن 

الزم و  هایآموزش ارائه با پژوهشگران راستا، این درفوالد شود. 
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 انو همکار یکاظم 

جهت حمل و نقل مواد  یکیالکتر یزاتو تجه یلاستفاده از وسا

 یاصول ارگونوم یسطح عملکرد یشبه افزا یتا حدود اندتوانسته

با  (یبنظم و ترت ،)نظافت ی. ضبط و ربط کارگاهنمایندکمک 

 یتوانسته است سطح متوسط ELMERIشاخص  از درصد 4/04

در سازمان را به خود اختصاص دهد. محمدفام  یمنیاز عملکرد ا

 یمداخالت فن یرثأت یابیبه ارز ایمطالعه( در 2616) همکارانو 

 کی ایمنی فرهنگ سیبرر در. پرداختند یمنیفرهنگ ا یدر ارتقا

 آمد دستبه 217معادل  ایمنی فرهنگ سطح فلزکاری، صنعت

 کارگاهی، ربط و ضبط جمله از مداخالتی انجام با نکه پس از آ

. در فلسفه [20] یافتارتقا  311 به یمنینمره سطح فرهنگ ا

نظر گرفته  در( 5S) آراستگی نظامضبط و ربط معادل  ها،ژاپنی

 به رمنج فلسفه این سازیپیادهاست که  ینو اعتقاد بر ا شودمی

 گرددمیکار  یطو ضبط و ربط در مح وریبهره یمنی،ا ارتقای

 4/71با نمره  یصنعت بهداشت یجنتا یمبنا بر نهایت، در. [27]

 خود به را فوالددر صنعت  ELMERIمقدار شاخص  ینکمتر

 زا صنعت اینکه  گرفت نتیجه گونهاین توانمی. داد اختصاص

العه قرار دارد. در مط یفیضع نسبتاً سطح در صنعتی بهداشت نظر

 یهاصشاخ بندییتاولو"( با عنوان 2610و همکاران ) یاراحمدی

 یدر صنعت ساخت و ساز مبتن یشغل یمنیبهداشت و ا یریتمد

 هایروژهپ یبهداشت صنعت یبه بررس "یارهچندمع گیریتصمیمبر 

 SMART یفاز یسروش تاپس یلهبه وس سازیساختمان یمعظ

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic Timely )

نظر  از یبهداشت صنعت که بودند آن گویای یجشد. نتا پرداخته

. [1]قرار گرفته است  یعصنا یناول ا یتدر اولو یمخاطرات شغل

 یی،همچون صدا، روشنا یآوریانشامل عوامل ز یبهداشت صنعت

ت که در صنع باشدمی یمیاییو مواد ش یجو یطهوا، شرا یفیتک

بخش  ینبه ا یرانو مد شدند ارزیابی یفیفوالد در سطح ضع

  ELMERIشاخص کاهش باعثامر  ینکه ا بودندننموده  یتوجه

 .شده است

 بود نواقصی دارای نیز حاضر پژوهش یگر،مطالعات د همچون

و شدت حوادث و  یزانم نکردنبررسیبه  توانمیآن جمله  ازکه 

 این محدودیت دیگر. نمودبر عملکرد سازمان اشاره  هاآن تأثیر

 طباارت تواننمیتوجه به آن  بابود که  آن بودنتوصیفی مطالعه،

 یدارا ها معموالًشرو ین. انمود یابیمختلف را ارز غیرهایمت ینب

. دیرنگیباشند که براساس مشاهدات صورت میم ییهایتمحدود

  ینترمکارکنان، مه یمنیمشاهدات ممکن است رفتار ا

 ینو همچن یعضالن -یعوامل خطرساز اسکلت ی،خطرات احتمال

د. را پوشش ده یزیکیو ف یمیاییقرارگرفتن در معرض خطرات ش

 یزاستوانند عوامل استرینم یاهمشاهد هایشرو ینا مقابل، در

 یاهبر پرسشنام یمبتن یابیرو ارز یناز ا ؛را پوشش دهند یروان

 یگرد یهایتباشد. از محدودیم یضرور یامر ،روش ینا با همراه

 تواندیصنعت پرداخت که نم یک یتوان به بررسیروش م ینا

 روش ینا ازتوان یباشد )م یاز سطح عملکرد یحیصح یجوابگو

 یروش ینا یگر،د سویفوالد استفاده نمود(. از  یگرد یعدر صنا

تواند نشان دهد که یشود و میم یلاست که توسط افراد تکم

ور منظ بدین ؛دور بماند بهافراد  یداز عوامل ممکن است از د یبرخ

 توجه مورد یمطالعات آت درذکرشده  مواردکه  شودمی یشنهادپ

 .یرندقرار گ
 

 گیرینتیجه
 و( نگرآینده) فعال شاخص یک از استفادهمطالعه حاضر با 

 و منییا مدیریت یستمعملکرد س یابیارز هب یمنیدر حوزه ا روزبه

که  ددادننشان  یج. نتااست پرداخته فوالدصنعت  یکدر  بهداشت

تواند یفعال م عملکردیهای صاستفاده از شاخ یشگیرانهپ یکردرو

ها نسازما یمنیعملکرد ا یابیارز تجهعنوان ابزاری مناسب در هب

 پرکردن در توانمی یکردهارو ین. از اگیرد قرار استفاده مورد

 هایشاخصو  یریتمد هایفعالیت ینب ایجادشده هایشکاف

 با. نموداستفاده  OHS مدیریت هایسیستمبر حوادث در  یمبتن

 یصنعت دارا این که گردید مشاهده مطالعه این نتایج به توجه

 جینتا همچنین،. باشدمی متوسطی بهداشتیو  یمنیعملکرد ا

 در فوالد صنعت در آالتماشین یمنیا وضعیتکه  ندنشان داد

 یبهداشت صنعت یتوضع وجود، این با. دارد قرار مطلوبی شرایط

 شودمی توصیهراستا،  ینا در. باشدمی یفضع کتشر یندر ا

. داشته باشند ایویژهموضوع توجه  ینشرکت نسبت به ا مدیران

 انندم پیشنهاداتی توانیم کنونی شرایط بهتر هرچه بهبود جهت

)اسلب( و محصوالت  یهمواد اول یزات،تجه ،ابزار مناسب چیدمان

 یشنهاداتو پ یجنتا یشدن خروجیاتیعمل واحدها، یه)ورق( در کل

 در یمیاییو ش فیزیکیآور یانعوامل ز یریگهمربوط به انداز

به بحث  یاهبهداشت حرف بخش یشترلزوم توجه ب ،کار یطمح

 یهاصدر شاخ یننو یهاشرو یریکارگهسالمت کارکنان و ب

 .نمود ارائهحوزه سالمت کارکنان را 
 

 تشکر و قدردانی
 به جزایری آقای ییدانشجو نامهپایاناز  یمقاله بخش این

 یستز یطمح یریتگروه مد در شدهتصویب 26660شماره 

 یمعنو یتکه با حما باشدمی واحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم

 مدیریت همکارى از وسیلهبدین. است شدهشرکت فوالد انجام 

 با مطالعه این اجراى در که فوالد شرکت کارکنان و ایمنی

 .گرددمیو تشکر  تقدیر نمودند، همکاری پژوهشگران
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