نقش ( HSEایمنی ،بهداشت و محیطزیست) در نت نیروهای مسلح
(موردمطالعه :فرماندهی انتظامی همدان)
اسداله کرمی
تاریخ دریافت0011/10/10 :
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تاریخ پذیرش0011/10/72 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی نقش ( HSEایمنی ،ب هداشت و محیط زیست) در نت
نیروهای مسلح در راستای توسعۀ پایدار و افزایش بهره وری است .جامعۀ آماری این
پژوهش  00نفر از کارکنان شاغل در معاونت آماد و پشتیبانی ف.ا.ا .همدان بود ،که با
روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .این پژوهش ازنظر
روش شناسی ،توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس زمان جمع آوری داده ها ،از
نوع پژوهش های مقطعی بود .جهت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف –
اسمرینوف(  ) k-sاستفاده شد .داده های جمع آوری شده با نرم افزار  spssنسخۀ 71
تجزیه وتحلیل شدند و با تدوین ابزار پرسشنامه ،نس بت به اجرای آن اقدام شد .نتایج
پژوهش حاکی از این است که بین نقش  HSEدر نت نیروهای مسلح رابطه وجود
دارد .در ارتباط با رابطۀ بین  HSEدر نت نیروهای مسلح سازمان باید اهداف
بهداشت شغلی و ایمنی مدونی در هر بخش و سطحی در درون خود که مرتبط باشد،
ایجاد کرده و برقرا ر نگهدارد و هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود الزامات قانونی و
سایر الزامات ،خطرات (عوامل زیان آور) بهداشتی ـ ایمنی و ریسک ها ،گزینه های
فن آوری ،الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرف های ذینفع را
در نظر گیرد.
واژگان کلیدی :ایمنی ،بهداشت و مح یط زیست ،نیروهای مسلح ،نت ،همدان.

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی – دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسندۀ مسؤول) asadollahkarami@yahoo.ir
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مقدمه
استقرار سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست در سازمانها ،شرکتها و
صنایع کوچک و بزرگ در جهان همواره بر اساس یکسری خطوط راهنما
انجامگرفته که معموالً از ساختار مشابهی برخوردارند .در دنیای پررقابت امروز،
بسیاری از سازمانها پی بردهاند باید مدیریت

HSE

را جزء جداییناپذیر و ضروری

سازمان خود قرار داده و به آنها همانقدر اهمیت و بها دهند که به دیگر
مدیریتهای سازمانها میدهند .هدف نهایی در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست

)(HSE

محافظت از افراد جامعه ،اموال و محیطزیست میباشد.

پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی ،ایمنی و محیطزیست در راستای
توسعۀ پایدار و افزایش بهرهوری با در نظر گرفتن سالمت و ایمنی کارکنان ،مشتریان،
پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست ) (HSEاست (موسوی.)0017 ،
با آغاز انقالب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههای کوچک به کارخانههای تولید
انبوه ،موضوع حفاظت از سالمت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت
عمومیتری به خود گرفت .پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که براثر
تجربیاتهاتورن پدید آمد ،توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت .پس از
بیان اهمیت وجود ایمنی در محیط کار ،پرسش اصلی این است که چگونه میتوان
ایمنی محیط کار را افزایش داد .بهعبارتدیگر بهترین راه ارتقای وضعیت ایمنی
محیط کار چیست؟
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امروز ،اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کار آیی سازمان بهطور فزایندهای
موردتوجه قرارگرفته است .مقررات ایمنی روزبهروز سختگیرانهتر میشود و از
نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است .حتی میتوان گفت علت اصلی
پیدایش سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،ایجاد راهی برای رعایت
مقررات اجباری است که روزبهروز سختگیرانهتر میشوند .بهطورکلی ،هر نوع
حادثه ،بیماریهای شغلی و آسیبهای زیستمحیطی خسارات بسیار زیاد و در
برخی موارد خسارت غیرقابل جبرانی را بهطور مستقیم و غیرمستقیم به سازمانها
تحمیل میکند (فنگ .)7102 ،0در سازمانهای امروزی ،برای مقابله با عوارض
ناخواستۀ اینگونه رویدادها ،استفاده از سیستمهای  HSEبهعنوان یک راهکار مناسب
معرفی سیستمی است.

HSE

سیستمی است یکپارچه که با همگرایی ،چینش

هم افزای نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات ،سعی در ایجاد محیطی سالم ،دلپذیر،
بانشاط و بهدوراز حادثه خسارات و صدمات دارد (تقدیسی.)7112 ،
HSE

در هر سازمانی با هر وسعتی کاربردی بوده و قادر به فعالیت میباشد.

جایگاه  HSEدر سازمانها به عوامل مختلفی بستگی دارد و در سازمانهایی که سطح
درآمد پایینتر است ،یعنی سطح سرمایهگذاری پایینتر است ،ایجاد تمهیدات

HSE

در ابتدا هزینهبر به نظر میرسد ولی درنهایت با کاهش بیماریها و جلوگیری از
حوادث تبدیل به عاملی در جهت توسعه تبدیل میشود .در صنایع توسعهنیافته و
درحالتوسعه ،مسألۀ  HSEو هزینههای ناشی از آن فقط تحتفشار مراجع بازرسی
کننده و دولتی مانند ادارات بازرسی کار ،وزارت بهداشت و سازمان محیطزیست
بهعنوان اجبار کاری و نه بهعنوان یک درک اقتصادی ،تجاری و فرهنگی پذیرفته

1- Feng.
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میشود (مک کارت .)7111 ،0درواقع ،آنچه در این پژوهش مسأله است ،این است
که بررسی نقش ( HSEایمنی و بهداشت) در نت نیروهای مسلح چگونه است؟
مبانی نظری
افتخاری و همکاران ،)0012( ،در پژوهشی با عنوان «روشهای نوین ارزیابی ریسک
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست )  ،»(HSEدریافتند که مدیریت ریسک با ارائه
راهکارهای مناسب با توجه به شرایط هر سازمانی میتوانند وضعیت را به سمت
حفظ و نگهداری محیطزیست و اقدامات پیشگیرانه هدایت نماید .در این راستا ارائه
راهکارهای منطق و هدفدار جهت کاهش و مدیریت ریسک ،نیازمند شناخت
صحیح از وضعیت موجود سازمان و ریسکها میباشد .لذا شناسایی و ارزیابی
ریسک در اولویتبندی و ارائه راهحل صحیح جهت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
بسیار اهمیت دارد.
معماری ،)0012( ،در پژوهشی با عنوان «نقش سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و
محیط زیست  HSEدر بهرهوری سازمانها» ،دریافت که تغییر و تحوالت چندین دهه
صنعت ورود به عصر جدید یا عصر فرا صنعتی و عصر اطالعات و عصر ارتباطات
حاصل پیدایش سیستمهای مدیریتی مختلف در سازمانها بوده است .براثر بهبود
سیستمهای مدیریتی نتایج بسیار مفیدی برای سازمان پدیدار میشود که از مهمترین
آنها میتوان به بهرهوری در سازمان اشاره نمود.
مردانی ،)0012( ،در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی تعالی فرهنگ ایمنی در
نیروهای مسلح» ،دریافت کارکنانی که در محیطهای کار نظامی مشغول انجاموظیفه
هستند ،بهگونهای در معرض خطرات ناشی از کار میباشند .عامل بسیار مهمی که
نقش اساسی در ارتقای ایمنی و جلوگیری از خطرات را دارد؛ فرهنگ ایمنی کارکنان
1- McCourt.
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نیروهای مسلح میباشد .اولین گام اجرایی در خصوص تعالی فرهنگ ایمنی ،تدوین
الگوی آن است؛ که هدف اصلی این پژوهش میباشد .این الگو که بر مبنای اصول
علمی و اخذ نظر خبرگان ،متناسب با وضعیت و الزامات بومی و اقتضایی نیروهای
مسلح ،برای اولین بار در کشور تدوین و ارائه گردیده است؛ میتواند مبنایی علمی
برای اقدامات اجرایی در جهت ارتقا و تعالی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح
قرارگرفته و موجب انسجام و اثربخشی این اقدامات گردد.
اسماعیلپور و همکاران ،)0012( ،در پژوهشی با عنوان «مدیریت پایدار سیستم
های شهری با ارزیابی سطح فرهنگ بهداشت» ،دریافت ایمنی و محیط
زیست ) ،(HSEدریافتند که یکی از مهمترین مشکالتی که مدیران بهخصوص در
کشورهای درحالتوسعه با آن مواجه هستند ،انتخاب و هدایت برنامههای بهداشت،
ایمنی و محیطزیست سازمانهای تحت مدیریت ایشان میباشد .نتایج نشان میدهد
که فرهنگ برخورداری از شاخصهای  HSEدر سازمان شهرداری موردمطالعه ،در
سطح متوسطی قرار دارد و این سازمان با ایجاد برنامهریزی مدون و مشخص کردن
خطمشی در بخش بهداشت ،ایمنی و محیط زیستی ،افزایش آگاهی و تخصیص منابع
الزم میتواند جایگاه خود را ارتقا دهد.
براتی و همکاران ،)0010( ،در پژوهشی با عنوان «چالشهای استقرار سیستم
مدیریت ایمنی ،بهداشت» ،دریافت که محیط زیست  HSEدر صنعت نفت وارائه
راهکارهای اصولی بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار انسانمحور اصلی توسعه پایدار
است .در چند سال اخیر مبحث  HSEبهطورجدی در صنعت نفت مدنظر قرارگرفته و
در تمامی قراردادها و استانداردهای بینالمللی الزماالجرا است .لذا سعی بر آن
میشود که هر سازمان بهطور صحیح موارد قابل کاربرد در  HSEرا اجرا کند .در این
مقاله به عناصر نظام ، HSEدامنۀ کاربرد ،مزایا و رموز موفقیت در استقرار این سیستم
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پرداختهشده و سپس به بررسی چالشهای ناشی از استقرار سیستم مدیریت ایمنی،
بهداشت ،محیطزیست  HSEپرداخته خواهد شد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
این موضوع مستلزم برنامه ریزی در راستای مدیریت ایمنی و بهداشت نت
در نیروهای مسلح می باشد که راهکارهای مناسب درزمینۀ ایمنی و
بهداشت را به درستی ارائه داده و به نحو مطل وب به انجام برساند .با توجه
به اهمیت ایمنی و بهداشت و نقش آن در نت و نیروهای مسلح ،باید
راهکار مناسب با توجه به شرایط موجود ارائه شود و به درستی
مورداستفاده قرار گیرد و برنامه ای حساب شده جهت این امر در نظر
گرفت.
فرضیه های پژوهش
بین میزان نیاز (تقاضا) در ن ت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین میزان کنترل در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین میزان حمایت همکاران در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود
دارد.
بین میزان حمایت مدیریتی در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود
دارد.
بین میزان روابط در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین میزان نقش در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین میزان تغییر در نت نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش
ازنظر هدف ،کاربردی ،ازنظر روششناسی ،توصیفی از نوع همبستگی است و بر
اساس زمان جمعآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای مقطعی بود.
در تدوین پژوهش برای گردآوری دادههای مربوط به نمونه آماری در مرحلۀ
همبستگی ،از روش میدانی و ابزار پرسشنامه بهره گرفتهایم.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شاغل ناجا در نت فا .همدان است که
تعداد آنها  02نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  00نفر
محاسبه و به دست آمد.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است ،لذا برای
جمعآوری اطالعات از دو روش به شرح زیر استفاده میگردد:
 -0کتابخانهای :از این روش برای تدوین مبانی نظری ،از پایاننامهها ،مقاالت و
مدالین مرتبط با موضوع استفاده میشود .در تدوین پژوهش برای گردآوری دادههای
مربوط به نمونۀ آماری در مرحله همبستگی  -7میدانی :و ابزار پرسشنامه بهره گرفتیم.
ابزار الزم برای گردآوری اطالعات به شکل اسنادی و میدانی به این صورت بوده که
بخشهای مرتبط از روش پژوهش اسنادی (کتاب ،مقاالت ،مجالت معتبر و مرتبط،
پایاننامهها و  )...اعم از فارسی و انگلیسی استفاده میشود و بخشی مربوط به استفاده
از روش پژوهش توصیفی و برای جمعآوری دادهها و اطالعات الزم از پرسشنامه
کتبی استفاده شد .بدین ترتیب ،بهمنظور گردآوری دادههای اولیه از ابزار پرسشنامه
استفاده گردیده است.
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یافتهها
برای اینکه تعیین کنیم که در ادامه و برای آزمون فرضها از چه نوع آماری
(پارامتریک یا ناپارامتریک) استفاده کنیم ،باید فرض نرمال بودن یا نبودن دادهها را با
استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی کنیم.
جدول  -0آزمون نرمال بودن دادههای پژوهش

متغیرها

تعداد

مقدار k-s

مقدار p

نتیجه نرمال

ایمنی و بهداشت

00

02072

12122

نرمال

نت نیروهای مسلح

00

027.2

1201.

نرمال

در آزمون کولوموگروف–اسمیرنوف ،سطح معنیداری ( )sigبهدستآمده برای
تمامی متغیرها بزرگتر از  1/12است و این یعنی فرض محقق (نرمال نبودن دادهها)
رد و فرض صفر (نرمال بودن دادهها) تأیید میشود .بنابراین ،از روشهای پارامتریک
جهت تجزیهوتحلیل آماری فرضیههای تحقیق استفاده میشود.
آزمون فرضیههای پژوهش :برای آزمون فرضیهها ،ابتدا آزمون رگرسیون خطی
انجامشده و سپس در مورد فرضیههای پژوهش قضاوت میشود .ضریب همبستگی
بهدستآمده در رگرسیون ،جهت متغیرها را با همدیگر شناسایی میکند؛ بهطوریکه
ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر به مفهوم حرکت همجهت آن دو متغیر است و
ضریب همبستگی منفی نشاندهندۀ جهت عکس تغییرات دو متغیر میباشد،
بهطوریکه افزایش دریکی منجر به کاهش در دیگری میشود .بهطورکلی ،در آزمون
رگرسیون ،این موضوع موردبررسی قرار میگیرد که آیا متغیر مستقل ازنظر آماری
تأثیر معناداری بر متغیر پیشبین (وابسته) دارد یا خیر.
 -بین ( HSEایمنی و بهداشت) در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد.
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جدول  -7آزمون دوربین واتسون و ضریب تعیین و ضریب همبستگی بین ( HSEایمنی و بهداشت) در
نت نیروهای مسلح

مدل
0

ضریب
همبستگی
1/207

مجذور R

مجذور R

تعدیلشده
1/200

1/215

انحراف معیار
1/01521

دوربین
واتسون
0/0.7

ضریب همبستگی بین ( HSEایمنی و بهداشت) در نت نیروهای مسلح برابر
 1/207است که نشاندهندۀ همبستگی شدید بین این متغیرها میباشد .همچنین،
ضریب تعیین  21/1درصد بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  1220درصد
ایمنی و بهداشت به نت نیروهای مسلح مربوط میشود و با توجه به اینکه مقدار
آماره دوربین واتسون در فاصله ،استاندارد  022تا  722قرار دارد .درنتیجه ،عدم وجود
خودهمبستگی باقیماندهها و یا استقالل آنها در مدل رگرسیون مورد تأیید قرار
میگیرد.
جدول  -0آزمون  ANOVAدر خصوص رابطۀ بین ( HSEایمنی و بهداشت) در نت نیروهای مسلح

مدل
1

مجموع مجزوات Df

میانگین مجذورات F

رگرسیون

225/05

0

225/05

باقیمانده

512/72

.0

027

کل

.00/22

7..

7.2

P
1/111

در سطح (  ) P ≥ 1 / 12معنی دار است
نتایج جدول نشان میدهد ایمنی و بهداشت با مقدار (  P ≥ 1 / 12و  ) F = 7.2 / 512بر
نت در نیروهای مسلح تأثیر دارد.
این جدول نشان میدهد که آیا رگرسیون میتواند بهطور معناداری تغییرات متغیر
وابسته را پیشبینی کند ،با توجه به سطح معنیداری که معنیداری مدل آماری
رگرسیون را نشان میدهد ،چنانچه مقدار بهدستآمده کمتر از  1212باشد نتیجه
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میگیریم که مدل بکار رفته پیشبینی خوبی برای نت نیروهای مسلح است .سطح
معنیداری در نتایج جدول  12111میباشد که نشان از معناداری خوبی دارد.
جدول -.آزمون رابطۀ بین میزان نیاز (تقاضا) در نت نیروهای مسلح

میزان تقاضا بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

تقاضا

92.9

نت نیروهای مسلح

.262

آزمون T

سطح معنیداری

926.1

.2...

در جدول باال  sigبرابر با  12117میباشد که از سطح اطمینان که  1212است
کمتر است .درنتیجه ،بین تقاضا و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد .با
توجه به میانگین بهدستآمده از تقاضا و نت نیروهای مسلح  0270و  7225میباشد،
نتیجه میشود ،تقاضا میتواند از نت در نیروهای مسلح بهره گیرد.
جدول  -2آزمون رابطۀ بین میزان کنترل در نت نیروهای مسلح

میزان کنترل بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

کنترل

7225

نت نیروهای مسلح

7255

آزمون T

سطح معنیداری

12221

12101

در جدول باال  sigبرابر با  12101است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است .درنتیجه ،بین کنترل و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد .با توجه
به میانگین بهدستآمده از کنترل و نت نیروهای مسلح که  7225و  7255میباشد،
نتیجه میشود که متغیر کنترل در نت نیروهای مسلح اثرگذار است.
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جدول  -2آزمون رابطۀ بین میزان حمایت همکاران در نت نیروهای مسلح

میزان حمایت همکاران بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

حمایت همکاران

027.

نت نیروهای مسلح

7210

آزمون T

سطح معنیداری

02072

12102

در جدول باال  sigبرابر با  12102است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است ،درنتیجه بین حمایت همکاران و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد.
با توجه به میانگین بهدستآمده از حمایت همکاران و نت نیروهای مسلح که  027.و
 7210است ،نتیجه میشود حمایت همکاران در این زمینه میتواند مؤثر باشد.
جدول  -2آزمون رابطۀ بین میزان حمایت مدیریتی در نت نیروهای مسلح
میزان حمایت مدیریتی بر نت نیروهای مسلح

میانگین

حمایت مدیریتی

7 722

نت نیروهای مسلح

0 725

آزمون T

1227.

سطح معنیداری

121.0

در جدول باال  sigبرابر با  0.043است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است .درنتیجه ،بین استفاده از حمایت مدیریتی و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار
وجود دارد .با توجه به میانگین بهدستآمده از استفاده از حمایت مدیریتی و نت
نیروهای مسلح که  2.72و  2.83است ،نتیجه میشود که حمایت مدیریتی مناسب
میتواند در حوزه نت نیروهای مسلح اثرگذار باشد.
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جدول  -5آزمون رابطۀ بین میزان روابط در نت نیروهای مسلح
میزان روابط بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

رابطه

7220

نت نیروهای مسلح

7251

آزمون T

سطح معنیداری

12005

12110

در جدول باال  sigبرابر با  0.001است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است .درنتیجه ،بین میزان روابط و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد .با
توجه به میانگین بهدستآمده از استفاده از رابطۀ و نت نیروهای مسلح که  7220و
 7251است ،نتیجه میشود .روابط مناسب میتواند در حوزه نت نیروهای مسلح
اثرگذار باشد.
جدول  -1آزمون رابطۀ بین میزان نقش در نت نیروهای مسلح
میزان نقش بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

نقش

0200

نت نیروهای مسلح

7220

آزمون T

سطح معنیداری

20.0.

12170

در جدول باال  sigبرابر با  0.021است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است .درنتیجه ،بین استفاده از نقش و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد.
با توجه به میانگین بهدستآمده از استفاده از نقش و نت نیروهای مسلح که  0200و
 7220است ،نتیجه میشود که نقش مناسب میتواند در حوزه نت نیروهای مسلح
اثرگذار باشد.
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جدول  -01آزمون رابطۀ بین میزان تغییر در نت نیروهای مسلح

میزان تغییر بر نت
نیروهای مسلح

میانگین

تغییر

720.

نت نیروهای مسلح

7210

آزمون T

سطح معنیداری

2200.

12112

در جدول باال  sigبرابر با  0.005است که از سطح اطمینان که  1212است کمتر
است ،درنتیجه بین استفاده از تغییر و نت نیروهای مسلح رابطۀ معنیدار وجود دارد.
با توجه به میانگین بهدستآمده از استفاده از تغییر و نت نیروهای مسلح که  720.و
 7210است ،نتیجه میشود تغییر مناسب میتواند در حوزه نت نیروهای مسلح اثرگذار
باشد.
بین ( HSEایمنی و بهداشت) در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد .
بحث و نتیجهگیری
-0در ارتباط با فرضیۀ اصلی پژوهش و رابطۀ بین ( HSEایمنی و بهداشت) در نت
نیروهای مسلح باید عنوان نمود که سازمان باید اهداف بهداشت شغلی و ایمنی
مدونی در هر بخش و سطحی در درون سازمان که مرتبط باشد ایجاد کرده و برقرار
نگهداری .سازمان هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود باید الزامات قانونی و سایر
الزامات ،خطرات (عوامل زیانآور) بهداشتی  -ایمنی و ریسکها ،گزینههای
فنآوری ،الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرفهای ذینفع را
در نظر گیرد .اهداف باید با خطمشی بهداشت شغلی و ایمنی و ازجمله تعهد به
بهبود مستمر سازگار باشد .به هنگام تدوین اهداف باید در نظر داشت که این اهداف
بهمنظور دستیابی به خطمشی ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد میشوند .بنابراین اهداف
باید در راستای خطمشی بوده و از سازگاری کامل با آن برخوردار باشند .بر اساس
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مبانی نظری و نتایج بهدستآمده از پژوهش افتخاری و همکاران ،)0012( ،میتوان
به این موضوع اشاره نمود ارائه که راهکارهای منطق و هدفدار جهت کاهش و
مدیریت ریسک ،نیازمند شناخت صحیح از وضعیت موجود سازمان و ریسکها
است .لذا شناسایی و ارزیابی ریسک در اولویتبندی و ارائه راهحل صحیح جهت
اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بسیار اهمیت دارد و این نظریه میتواند با فرضیه
حاضر همخوانی داشته باشد.
 -7در ارتباط با فرضیۀ فرعی اول ،رابطۀ بین میزان نیاز (تقاضا) در نت نیروهای
مسلح با توجه به نتایج جدول ،تقاضا و نت در نیروهای مسلح رابطۀ معناداری وجود
دارد ،بهمنظور دستیابی به حداکثر اثربخشی الزم است برنامههای مدیریت ایمنی و
بهداشت شغلی بهصورت هماهنگ و سازگار با برنامه راهبردی سازمان تدوین شوند.
در چنین حالتی است که میتوان انتظار حمایت کامل مدیریت از برنامه را داشت .بر
اساس نتایج بهدستآمده و با توجه به مبانی نظری مردانی ،)0012( ،عامل بسیار
مهمی که نقش اساسی در ارتقا ایمنی و جلوگیری از خطرات را دارد؛ فرهنگ ایمنی
کارکنان نیروهای مسلح است .اولین گام اجرایی در خصوص تعالی فرهنگ ایمنی،
تدوین الگوی آن است و این نظریه میتواند با فرضیه حاضر در ارتباط باشد.
 -0در ارتباط با فرضیۀ فرعی دوم و رابطۀ بین میزان کنترل در نت نیروهای مسلح با
توجه به نتایج جدول ،سازمان باید عملیات و فعالیتها را در ارتباط با ریسکهای
شناختهشده (درجایی که اقدامات کنترلی موردنیاز باشد) مشخص نماید .سازمان باید
این فعالیتها را که شامل نگهداری و تعمیرات نیز هستند ،به طرق زیر برنامهریزی
کند تا اطمینان حاصل نماید که تحت شرایط مشخصشده به انجام میرسند :الف)
ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون برای پوشش دادن وضعیتهایی که نبود
آنها ممکن است منجر به انحراف از خطمشی و اهداف بهداشت حرفهای و ایمنی
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گردد .با توجه به نتایج بهدستآمده و بر اساس نتایج پژوهش معماری ،)0012( ،براثر
بهبود دستگاههای مدیریتی نتایج بسیار مفیدی برای سازمان پدیدار میشود که از
مهمترین آنها میتوان به بهرهوری در سازمان اشاره نمود و این نظریه را میتوان
همسطح فرضیۀ حاضر دانست و با آن در ارتباط باشد.
 -.در ارتباط با فرضیۀ فرعی سوم و رابطۀ بین میزان حمایت همکاران در نت
نیروهای مسلح و نتایج بهدستآمده از جدول ،نیروی آموزشدیده و ماهر اطالعات
مربوط به روشهای نوین و مقررات جدید تجهیزات و ماشینآالتی که نکات ایمنی
در آنها رعایت شده باشد ،استفاده از راهبردهای همکاری نظیر موارد زیر میتواند
کمک شایانی به سازمان نماید :استفاده از منابع اطالعاتی و فنآوری مشتریان بزرگ
سایر سازمانهای متوسط و کوچک که همکار یا عضو یک مجموعهاند میتوانند برای
تبادل اطالعات ،ایجاد و استفاده از تسهیالت مشترک ،تعریف پروژههای مشترک
جهت بهبود عملکرد استفاده از مشاورین بهصورت مشترک اقدام کنند .با توجه به
نتایج بهدستآمده و بر اساس نتایج پژوهش اسماعیلپور و همکاران،)0012( ،
شاخصهای  HSEدر سازمان در سطح متوسطی قرار دارد و سازمان با ایجاد
برنامهریزی مدون و مشخص کردن خطمشی در بخش بهداشت ،ایمنی و محیط
زیستی ،افزایش آگاهی و تخصیص منابع الزم میتواند جایگاه خود را ارتقا دهد و
این نظریه میتواند با فرضیه حاضر همخوانی داشته باشد.
 -2در ارتباط با فرضیۀ فرعی چهارم و رابطۀ بین میزان حمایت مدیریتی در نت
نیروهای مسلح و نتایج بهدستآمده از جدول ،سازمان باید اطمینان یابد که مستندات
برای اجرای کامل برنامههای بهداشت شغلی و ایمنی در دسترس بوده و متناسب با
نیازها است .مستنداتی که بهمنظور تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
شغلی تدوین میشوند باید به حد کافی عناصر اصلی این نظام و بهویژه تأثیر متقابل
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آنها را تشریح کند ،این مستندات همچنین باید راهنماییهای الزم را در خصوص
اینکه از کجا میتوان اطالعات تفصیلی بیشتر را درباره کار هر یک از بخشهای
خاص سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهدستآمده آورد ،ارائه نماید.
یکپارچه سازی این نظامنامه با نظامنامه مدیریت کیفیت و احتماالً نظامنامه مدیریت
زیستمحیطی تأثیر بارزی در ارتقای اثربخشی و کارایی مستندات خواهد داشت .با
توجه به نتایج بهدستآمده و بر اساس نتایج پژوهش براتی و همکاران ،)0010( ،هر
سازمان بهطور صحیح موارد قابل کاربرد در  HSEرا اجرا کند و آنها را مدیریت
نماید که این نظریه نیز میتواند در ارتباط با مدیریت و حمایت مدیریتی مورد
ارزیابی قرارگرفته و همخوانی داشته باشد.
 -2در ارتباط با فرضیۀ فرعی پنجم و رابطۀ بین میزان روابط در نت نیروهای مسلح و
نتایج بهدستآمده از جدول ،بهبود در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
سازمان باید موجب بهبود در عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان شود .تنها در
این صورت است که میتوان انتظار داشت پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت شغلی موجب افزایش ارزشافزوده برای فعالیتهای سازمان شود .پیامد
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،ایجاد فرایندی منسجم برای دستیابی به
بهبود مستمر است که میزان و دامنۀ این فرایند ،با توجه به جنبههای اقتصادی و سایر
شرایط ،توسط سازمان تعیین میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده و بر اساس نتایج
پژوهش تقدیسی ( ،)7112استفاده از سیستمهای  HSEبهعنوان یک راهکار مناسب
معرفی سیستمی است HSE .سیستمی است یکپارچه که با همگرایی ،چینش همافزای
نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات ،سعی در ایجاد محیطی سالم ،دلپذیر ،بانشاط و
بهدوراز حادثه خسارات و صدمات دارد و این نظریه میتواند با فرضیۀ حاضر
همخوانی داشته باشد.
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 -2در ارتباط با فرضیۀ فرعی ششم و رابطۀ بین میزان نقش در نت نیروهای مسلح و
نتایج بهدستآمده از جدول ،باید اجزایی را که مسؤولیت و نقش در استقرار مؤثر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارند ،شناسایی کرد و این وظایف و نقشها
را در قالب شرح وظایف و اختیارات به آنها ابالغ کرد .در سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت شغلی هیچ واحد یا فرایند سازمانی که مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی
نباشد ،وجود ندارد .اجرای موفقیتآمیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
تعهد تمامی کارکنان سازمان را میطلبد .بنابراین ،مسؤولیتهای ایمنی و بهداشت
شغلی نباید محدود به امور ایمنی انگاشته شود ،بلکه میتواند امور دیگر سازمان مانند
مدیریت عملیات یا سایر وظایف کارکنان بهجز موارد ایمنی و بهداشت را نیز در
برگیرد .این تعهد باید از باالترین سطوح مدیریت شروع شود .لذا مدیریت ردهباال
بایستی خطمشی ایمنی و بهداشت شغلی را ایجاد کند و اطمینان حاصل نماید که
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اجرا میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده و
بر اساس نتایج پژوهش موسوی ،)0017( ،پیشگیری از بروز صدمات و حوادث
بهداشتی ،ایمنی و محیطزیست در راستای توسعۀ پایدار و افزایش بهرهوری با در
نظر گرفتن سالمت و ایمنی کارکنان ،مشتریان ،پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود
ساختار سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ) (HSEاست و این نظریه
میتواند با فرضیه حاضر همخوانی داشته باشد.
 -5در ارتباط با فرضیۀ فرعی هفتم و رابطۀ بین میزان تغییر در نت نیروهای مسلح و
نتایج بهدستآمده از جدول ،نیازهای آموزشی به هنگام تغییرات در فرایندها ،اهداف
و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی باید موردبازنگری قرار گیرد .بازنگری دورهای
نیازهای آموزشی تا حد زیادی میتواند از مطابقت نیازها با تغییرات اطمینان به دست
دهد .مسأله دیگر ،تفاوت بین آموزش و آگاهی در سیستمهای مدیریت است.
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آگاهیهای عمومی کارکنان در خصوص مسائل ایمنی و نقش آنان در جلوگیری از
مخاطرات احتمالی بسیار حائز اهمیت است .با توجه به نتایج بهدستآمده و بر اساس
نتایج پژوهش مردانی ،)0012( ،میزان تغییر در فرایندهای و اهداف میتواند بر اساس
نیازها باشد که این موضوع مربوط به فرضیۀ حاضر است و باهم همخوانی دارند.
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