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یرهبر   

 و موثر شیها تیفعال انجام در خواهد یم که یسازمان هر

 نکهیا و باشد داشته یخوب یرهبر که دارد ازین باشد، دیمف

 را سازمان جهت و حالت خوب، رهبران توسط یرهبر

 مشخص ،یرهبر نیا انجام یچگونگ. کند یم مشخص

 نییتع در. دهند یم انجام را یکار چه گرانید که کند یم

 یرهبر اقدامات ،یمنیا تیریمد ستمیس جهت و حالت

 لکنتر در یمقدار چه به ستمیس نیا که کرد خواهد نییتع

 ،یرهبر بخش سرتاسر در. است موفق ،یمنیا یها سکیر

 یکل ریتصو به هم با که دارد وجود مجموعه ریز 4

 ریز صورت به بخش چهار نیا. کنند یم کمک سازمان،

 یها تیمسئول ،یمنیا استیس ،تعهد و یرهبر: هستند

 و کارکنان با مشورت و ها ییتوانا و مقامات و ها نقش

 .گرید احزاب

 

تعهد و یرهبر. 1  

 خود کارکنان به هستند، یرهبر یها نقش در که یکسان که است یضرور باشد، داشته بهبود و توسعه ندهیآ در و کند کار موثر و یخوب  هب sms ستمیس کی نکهیا یبرا

 یرهبر یها مقام در که یکسان. کرد تیریمد را یمنیا توانیم برنامه، نیا در که هستند مثبت کار ی برنامه کی یزیر برنامه حال در که دهند نشان مند عالقه اشخاص و

 کار آنها یبرا که یکسان به را خود امیپ ندبتوان آنها که است یضرور نیبنابرا و دارند کارامد ییکارا و یسازمان ساختار ،یسازمان فرهنگ یرو بر را ریتاث نیشتریب هستند

 . کنند منتقل کنند، یم

 دنباش مطمئن دیبا یابیرزا به مربوط مقامات. داشت خواهد سک،یر تیریمد یچگونگ یرو بر یمهم یلیخ ریتاث ،یمنیا تیریمد یبرا مثبت و واضح جهت کی نییتع

 می باشد. یزیچ نیهمچن وقوع یمتقاض سازمان درون یرهبر و باشد یم منیا صورت به خود یها سکیر تیریمد به متعهد یمتقاض که

یمنیا استیس. 2  

 در که. باشد یم  ،یمنیا اسبمن تیریمد یبرا آن تعهد و یرهبر و و سازمان توسط یمنیا یها تیمسئول تیریمد یچگونگ دادن نشان یبرا مهم سند کی یمنیا استیس

 .شد خواهد ارائه سکیر کنترل یاساس ساختار خالصه و شد خواهندمشخص  ازهاین ، یمش خط نیا

   Railname.ir                                             از حوادث يري= جلوگ يمنيارتقا فرهنگ ا

 حاصل مي شود که بدانيم چگونه از خطر دور شويم.ايمني زماني 



Proactive & Reactive 

 )اقدام مجدد و اصالح(Reactiveرویکرد 

در صورت رویکرد صحیح و درس آموزی از سوانح به منظور 

 ممانعت از وقوع رویدادهای مشابه استفاده می گردد.

 تماعو اج بسیار پرهزینه و با تاثیر بسیار زیاد در سیستم 

 ت.قادر به کنترل ریسک های ناشناخته و تجربه نشده نیس 

 ) پیش بینی و ممانعت(Proactiveرویکرد 

ع شایستگی و دانش به منظور کنترل ریسک ها و ممانعت از وقو

 حوادث مورد استفاده قرار می گیرند.

 تاثیر کنترل شده و محدود روی سیستم و جامعه 

  وقوع رویدادها ممانعت بصورت اثر بخش می تواند از

 بعمل آورد.

 ضمین ایمنی(ت) سیستم مدیریت ایمنی در راه آهن ج.ا.ا ، واحد برنامه ریزی و منبع: 

اراتیواخت ها تیمسئول ها، نقش. 3  
 از روشن و واضح ریتصو کی تا شود مجاب یمتقاض که است نیا الزام نیا از هدف

 زمان، طول در ها تیمسئول و ها نقش حفظ و صیتخص یچگونگ و سازمان ساختار

 یدیلک نقش موضوع، نیا که. دهد نشان ارشد، تیریمد تا مقدم خط یها تیموقع در

 رلکنت را سکیر خوب، حد چه تا ها سازمان یمنیا تیریمد ستمیس نکهیا درک در

 انشیکارها یبرا را قیال کارکنان چگونه که دهد نشان دیبا یمتقاض. کنند یم

 افراد نیا کند یم نیتضم چگونه که دهد نشان دیبا نیهمچن و دهد یم صیتخص

 تیسئولم یجوابگو افراد چگونه و دارند شانیها تیمسئول و ها نقش از یمناسب درک

 ،یردف یها تیمسئول و ها نقش و یسازمان ساختار که است یاتیح. هستند خود یها

 از شده یناش یمنیا نه یفکر  فرهنگ کی )  یمنیا فرهنگ و انطباق نیب یتعادل

 .کند جادیا(  تطابق

گرید یها بخش و کارکنان با مشورت. 4   

 ای) خود کارکنان فعاالنه صورت به دهد نشان که کند ارائه را یشواهد دیبا یمتقاض

 توسعه و استفاده در را، شرکت از خارج مند عالقه افراد نیهمچن و( ندگانشانینما

 هک. دهد یم مشارکت زمان، طول در ها، سکیر کنترل یبرا یمنیا تیریمد ستمیس

 وندر یمنیا فرهنگ که دهد یم یبازرس به مربوط بخش به یا نشانه نیهمچن نیا

 را مربوطه ثالث اشخاص فعاالنه صورت به چگونه آنها و باشد یم چگونه سازمان

 کسیر که ییجاها در یمنیا تیریمد در را ثالث اشخاص آنها. دهند یم مشارکت

 )ادامه دارد(.دهند یم مشارکت شوند، یم گذاشته اشتراک به ها
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 مرگبارترين سانحه تاريخ راه آهن جهان

د که وقوع اتفاق افتا 2۰۰4دسامبر سال  2۶سانحه مربوط به خطوط آهن، در  نیو ناگوارتر نیبدتر

ر آن روز که نفر جان باختند. د 1۷۰۰از  شیحادثه ب نیا یحادثه دست داشت. ط نیدر ل زین یسونام

ه با عنوان ک ۸۰۵۰هم بود، قطار شماره  سمسیکر یآخر هفته التیو تعط هاییماه کامل بودا التیتعط

 یادیز اریان بس( عازم گال بود. مسافرالنکایسر تختیاز کلمبو )پا شود،یشناخته م زین «ایملکه در»

وقوع به یازلهشد، زل کینزد ایپرال یقطار به سواحل روستا نیا کهیقطار بودند. هنگام نیسوار بر ا

رفت. مسافران کامال در بر گ اقطار ر یسونام نیموج ا نیشد. اول یسونام کی جادیکه موجب ا وستیپ

 کسچیما هادند. به سقف آن پناه بر دانستند،یم یقطار را تنها سپر خود در مقابل سونام نیکه ا

موج  نی. دوماست هودهیکامال ب یکار یقطار، در مقابل قدرت امواج سونام یکه رفتن باال دانستینم

که  یها و درختانخانه یرا باال برده و بر رو رقطا یسادگبزرگ و قدرتمند بود که به یقدربه یسونام

 زین گرید یبرخ وحادثه کشته شدند  نیا یاز مسافران در پ یادی. تعداد زدیآهن بود، کوبراه ریدر مس

از قطار شده بودند،  از آنان که موفق به فرار یاریها به دام افتاده بودند، غرق شدند. بسکه داخل واگن

را  عتیشم طبمقابله با خ ییتوانا زیچچیه ها،نیا یشدند. با همه دهیکش ایتوسط امواج به داخل در

 بود. ادیز یقابل باور ریطور غدثه بهحا نیشدگان اندارد. تعداد کشته

 

 



در ماتريس تحليل ريسک، تالقي احتمال و نتيجه ريسک انتخاب مي شود. در 

 اين صورت مي توان گفت:

 برآورد احتمال ×برآورد نرخ ريسک = برآورد نتيجه 

اولويت بندي ريسک، ضرورت اجراي يک استراتژي در ارتباط با ريسک را نشان 

 مي دهد. درجه ريسک نشانگر اولويت بندي ريسک خواهد بود.

 مرحله چهارم: استراتژي ريسک

با هر ريسک هدف از اين مرحله، توسعه گزينه هاي هزينه اي کارا براي برخورد 

 است. بهترين برخورد با ريسک از بين پنج روش زير انتخاب مي شود:

حذف ريسک از طريق توقف فعاليت يا برطرف کردن خطر، به عبارت ديگر، از 

 انجام فعاليت هاي ايجاد کننده ريسک اجتناب شود.

پذيرش اثرات منفي ريسک، ممکن است با وجود انجام همه تدابير کاهش 

 هم نتوان ريسک را به طور کامل حذف کرد.ريسک، باز 

کاهش احتمال رخداد ريسک به منظور کاهش برآمدهاي منفي آن، از طريق 

مراقبت هاي پيشگيرانه، ضمانت و مديريت کيفيت، تغيير سيستم ها و فرايند هاي 

 کسب و کار مي توان احتمال رخداد ريسک را کاهش داد.

سک، از طريق برنامه ريزي محتمل کنترل يا کاهش نتايج پس از رخداد ري

الوقوع، حداقل کردن مواجهه با منابع ريسک يا جابه جايي فعاليت و منابع کسب 

 وکار مي توان نتايج پيشامد ريسک را کنترل کرده يا کاهش داد.

انتقال ريسک به صورت کلي يا جزيي از طريق انتقال مسوليت به طرف ديگر يا 

اد، ترتيبات بيمه اي يا سرمايه گذاري مشترک تسهيم ريسک از طريق يک قرارد

در انتخاب بهترين روش براي برخورد با ريسک از ميان پنج روش   با شرکاء.

 فوق، عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرند:

 اگر فعاليت ريسکي انجام نگيرد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 

  را آيا سطح ريسک در حدي است که مي توان با وجود آن فعاليت

 ادامه داد؟

  آيا هزينه کنترل هاي مورد نياز باالتر از منافع حاصل از فعاليت

 است؟

  آيا عدم موفقيت فعاليت، پيامدهاي وخيمي براي ساير حوزه هاي

 کسب وکار به دنبال خواهد داشت؟

  با توجه به داليل اجتناب از ريسک، آيا ريسک گريزي کسب وکار

 شما در حدي غير ضروري است؟

 تناب از ريسک، براهميت ساير ريسک ها مي افزايد يا موقعيت آيا اج

 هاي عايدي را با زبان مواجه مي کند؟

 مرحله پنجم: پايش و تجديد نظر

مديريت ريسک يک فرايند مستمر و درحال پيشرفت است. حتي در 

شرايطي که اگر سنجه هاي موجود کنترل مناسب باشند، بايد به طور منظم 

ر بر جنبه هاي شناسايي شده ريسک مورد بررسي و هر گونه تغيير موث

 بازبيني قرار گيرند.

پس از تکميل کنترل هاي مطرح شده، بايد ريسک را با استفاده از بازبيني 

هاي منظم و بررسي پيشرفت و اثربخشي استراتژي ريسک انتخابي، مورد 

 ادامه دارد((ارزيابي مجدد قرار داد.

 

 

 بخش دوم –مديريت ريسک 

 پنج گانه مديريت ريسکمراحل 

 مرحله اول: شناسايي زمينه ريسک

در اين مرحله ،شناسايي محل و شرايط رخداد ريسک نظير يک محل کار 

 مشخص ،اداره ،يک بخش کاري يا شعبه فروشگاه خرده فروشي انجام مي شود.

 مرحله دوم : شناسايي ريسک

دستيابي به اهداف  در اين مرحله  ريسک هايي شناسايي مي شوند که احتماال بر

کسب و کار تاثير مي گذارند. ابتدا بايد ريسک توصيف شود : چه اتفاقي ممکن 

 است رخ دهد؟چگونه و چرا اتفاق خواهد افتاد؟

پس از آن نتايج ريسک بايد توصيف شود : اگر ريسک محقق شود ، چه اتفاقي 

 خواهد افتاد؟

  عملکرد  وظايف،فعاليت ها و مراحلبه صورت سيستماتيک کليه

دهيد که براي هر کارکرد چه  خود را بررسي کرده و تشخيص

 .اقي خواهد افتاداتف

  گزارشات و يادداشت هاي خود را بررسي کنيد تا اشتباهاتي را که

 در گذشته رخ داده اند ، شناسايي کنيد

  سيستم ها و فرايندها را براي شناسايي نقاط بحراني تحليل کنيد 

  خود مشورت کنيدبا کارکنان و همکاران 

 مرحله سوم: ارزیابی ریسک

ه استفاده از سنج  با شناسایی شده  در این مرحله  ، احتمال و نتایج هر ریسک 

 آماده شده تحلیل می شود.های 

کنترل های موجود برای هر ریسک را مورد توجه قرار دهید. با توجه به 

 اندیشیده شود. کنترل های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسک باید

اثر بخشی کنترل های موجود برای پیشگیری از رخداد ریسک و کاهش اثرات 

آن را برای آورد کنید. تناسب و عدم تناسب کنترل های موجود را تعیین 

 نمایید.

 احتمال در واقع توصیف کیفی احتماالت و فراوانی است:

 هنرین ریسک با چه احتمالی رخ می دهد؟ در ماتریس تحلیل ریسک، ب

توصيف از احتمال رخداد ريسک )با توجه به سنجه هاي کنترل موجود( 

 انتخاب مي شود.

نتايج در واقع برآمد يک پيشامد يا موقعيت به صورت خسارت، آسيب، زيان 

يا عايدي است. نتيجه پيشامد ريسکي چيست؟ در ماتريس تحليل ريسک، 

ي کنترل موجود( بهترين توصيف از نتايج ريسک )با توجه به سنجه ها

 انتخاب مي شود.
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کار طيمح بهداشت و يمنيا تيرعا يبرا نکته(11) ازدهي  

 و سطوح و نیزم کردن زیتم یمعنا به هایبعض ذهن در یدارخانه یکلمه    

 یشتریب یمعنا کلمه نیا کار، طیمح در اما. است لیوسا کردنمرتب و یریگردگ

 برخوردار یاژهیو تیاهم از کار طیمح یسازمنیا ینهیزم در یدارخانه. دارد

 و یوربهره بهبود و هاتیمصدوم بروز از یریجلوگ به تواندیم کار نیا. است

 Cary) یگر یکر یگفته طبق نیا بر عالوه و کند کمک کارکنان یهیروح

Gray)، یمثبت ریتأث و،یاوها التیا کارکنان غرامت پرداخت یاداره یمنیا مشاور 

 کارفرماها به یدارخانه نیهمچن. گذاردیم دکنندگانیبازد و همانانیم یرو بر

 . نشوند انطباقعدم جرائم متحمل که کندیم کمک

 کار طیمح بهداشت و یمنیا به مربوط یندهایفرا به که ییهاتیفعال نیچن     

 جمله از یصنعت یهاطیمح چه و یسنت دفاتر در چه کند،یم دایپ اختصاص

 جمله از یخاص یهاچالش با و دارد کاربرد یدیتول مراکز و هاکارگاه ها،کارخانه

 رو به ور اشتعال قابل مواد ریسا و احتراق قابل یغبارها و گرد ، خطرناک مواد

 دیبا کار یهاطیمح یمنیا یهابرنامه یهمه که دارند دهیعق کارشناسان. است

 خود یهابرنامه در را «یدارخانه» کلمه کی در ،یمنیا و یبهداشت یهاتیفعال

 گر،ید رفط از. ندینما فایا آن در ینقش دیبا کارکنان از کی هر و باشند داشته

 تا تاس ازمندین یتیریمد تعهد به کار طیمح در یبهداشت و یمنیا یهاتیفعال

 نیا اثربخش انجام یبرا نکته 11 بهاین مقاله  در. ببرند یپ آن تیاهم به کارکنان

 :کرد میخواه اشاره هاتیفعال

 :ديکن يريجلوگ سقوط و لغزش وقوع از.1

 ای جراحات عامل نیدوم لغزش و سقوط ،2۰13 سال در کارگران آمار مرکز آمار طبق

(( a)1۹1۰٫22) سطوح استاندارد اساس بر.است بوده کار طیمح یرکشندهیغ یهایماریب

 زیتم دیبا کار یهاطیمح یهمه ،(OSHA) کایآمر کار طیمح بهداشت و یمنیا یاداره

 را خدمات یهاقاتا و انبارها معابر، قانون نیا. شوند داشته نگه یبهداشت کامال و منظم و

 . باشد زیتم و خشک دیبا نیزم کف. شودیم شامل

 داشته وجود یکشزه دیبا حتما شود،یم انجام سیخ یندهایفرا که ییجا در

 و یارگونوم بخش ریمد ،(Fred Norton) نورتون فرد یگفته به.باشد

 وچوآلیم یبرتیل یمهیب سکیر کنترل خدمات مرکز دیتول یهایفناور

(Liberty Mutual )یراب یمناسب و یکاف مواد دیبا کارفرماها ا،یفرنیکال در 

 طیاشر به توجه با( گرید مواد ای کیسرام یکاش مان،یس مثال) نیزم کف ساخت

 دیاب سپس. کنند انتخاب طیشرا نیا در مواد نیا استقامت زانیم و یکار طیمح

 از تفادهاس با را کار طیمح یبهداشت و یمنیا یهاتیفعال یاجرا و توسعه یهاهیرو

  .ندینما جادیا شستشو مناسب یهاروش

 یهابرنامه از اگر سیگر و روغن مثل ییزهایچ خصوص در»: دیگویم نورتون

 ردنب نیب از یجا به کف، شستن با تنها مثال نشود، استفاده یدرست یشووشست

 عوقو از یریجلوگ یبرا .شودیم پخش گرید یجاها به یلغزندگ س،یگر و روغن

 ریز موارد( CCOHS) کانادا کار طیمح بهداشت و یمنیا مرکز سقوط، و لغزش

 :دهدیم شنهادیپ را

 هاچکه و هاقطره نمودن پاک و دادن گزارش •

 کار طیمح در موجود اقالم از هایخروج و هاراهرو داشتن نگه یخال •

 کور نقاط در هشدار عالئم و نهیآ نصب •

 شده پاره و دهیدبیآس فرسوده، پوشکف ضیتعو ای میترم •

 محافظ و ریگقطره از استفاده •

 یهاپوشکف پلتفرم، ،یپادر از استفاده ،OSHA نظر اساس بر ن،یا بر عالوه

 کنندهکمک توانندیم که ییجاها در کنخشک یهاپوشکف ریسا ای کاذب

 ده،یکوب مهین یهاخیم از یخال دیبا کار طیمح نیزم. است دیمف اریبس باشند،

 دیگویم یگر.باشد لق و سوراخ یهاتخته و مواد ریسا ای فلز و چوب یهاخرده

 قیتشو را کارکنان و دهند قرار یبررس مورد را لغزش خطرات دیبا کارفرماها که

 .است شانیکینزد در که کنند تمرکز ییکارها یرو بر که ندینما

 )ادامه دارد(

 safetyandhealthmagazine.com منبع:

 ري ومرجان بهفر نيافرشته منوچهمهين  دغاغله ، همکاراني که در اين شماره ما را ياري داده اند: آقايان علي حکامي قاسمي ، فضل اله همتي ، پيمان حبيبيان و خانم ها: هاجر محمودي ، 
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