شماره دوم – آذر ماه 1397
ارتقا فرهنگ ايمني = جلوگيري از حوادث

Railname.ir

رهبری
هر سازمانی که می خواهد در انجام فعالیت هایش موثر و
مفید باشد ،نیاز دارد که رهبری خوبی داشته باشد و اینکه
رهبری توسط رهبران خوب ،حالت و جهت سازمان را
مشخص می کند .چگونگی انجام این رهبری ،مشخص
می کند که دیگران چه کاری را انجام می دهند .در تعیین
حالت و جهت سیستم مدیریت ایمنی ،اقدامات رهبری
تعیین خواهد کرد که این سیستم به چه مقداری در کنترل
ریسک های ایمنی ،موفق است .در سرتاسر بخش رهبری،
 4زیر مجموعه وجود دارد که با هم به تصویر کلی
سازمان ،کمک می کنند .این چهار بخش به صورت زیر
هستند :رهبری و تعهد ،سیاست ایمنی ،مسئولیت های
نقش ها و مقامات و توانایی ها و مشورت با کارکنان و
احزاب دیگر.

 .1رهبری و تعهد
برای اینکه یک سیستم  smsبه خوبی و موثر کار کند و در آینده توسعه و بهبود داشته باشد ،ضروری است که کسانی که در نقش های رهبری هستند ،به کارکنان خود
و اشخاص عالقه مند نشان دهند که در حال برنامه ریزی یک برنامه ی کار مثبت هستند که در این برنامه ،میتوان ایمنی را مدیریت کرد .کسانی که در مقام های رهبری
هستند بیشترین تاثیر را بر روی فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی و کارایی کارامد دارند و بنابراین ضروری است که آنها بتوانند پیام خود را به کسانی که برای آنها کار
می کنند ،منتقل کنند.
تعیین یک جهت واضح و مثبت برای مدیریت ایمنی ،تاثیر خیلی مهمی بر روی چگونگی مدیریت ریسک ،خواهد داشت .مقامات مربوط به ارزیابی باید مطمئن باشند
که متقاضی متعهد به مدیریت ریسک های خود به صورت ایمن می باشد و رهبری درون سازمان متقاضی وقوع همچنین چیزی می باشد.

 .2سیاست ایمنی
سیاست ایمنی یک سند مهم برای نشان دادن چگونگی مدیریت مسئولیت های ایمنی توسط سازمان و و رهبری و تعهد آن برای مدیریت مناسب ایمنی ،می باشد .که در
این خط مشی  ،نیازها مشخص خواهند شد و خالصه ساختار اساسی کنترل ریسک ارائه خواهد شد.

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

 .3نقش ها ،مسئولیت ها واختیارات
هدف از این الزام این است که متقاضی مجاب شود تا یک تصویر واضح و روشن از
ساختار سازمان و چگونگی تخصیص و حفظ نقش ها و مسئولیت ها در طول زمان،
در موقعیت های خط مقدم تا مدیریت ارشد ،نشان دهد .که این موضوع ،نقش کلیدی
در درک اینکه سیستم مدیریت ایمنی سازمان ها تا چه حد خوب ،ریسک را کنترل
می کنند .متقاضی باید نشان دهد که چگونه کارکنان الیق را برای کارهایشان
تخصیص می دهد و همچنین باید نشان دهد که چگونه تضمین می کند این افراد
درک مناسبی از نقش ها و مسئولیت هایشان دارند و چگونه افراد جوابگوی مسئولیت
های خود هستند .حیاتی است که ساختار سازمانی و نقش ها و مسئولیت های فردی،
تعادلی بین انطباق و فرهنگ ایمنی ( یک فرهنگ فکری نه ایمنی ناشی شده از

Proactive & Reactive
رویکرد (Reactiveاقدام مجدد و اصالح)
در صورت رویکرد صحیح و درس آموزی از سوانح به منظور
ممانعت از وقوع رویدادهای مشابه استفاده می گردد.
 بسیار پرهزینه و با تاثیر بسیار زیاد در سیستم و اجتماع
 قادر به کنترل ریسک های ناشناخته و تجربه نشده نیست.

تطابق ) ایجاد کند.

 .4مشورت با کارکنان و بخش های دیگر
متقاضی باید شواهدی را ارائه کند که نشان دهد به صورت فعاالنه کارکنان خود (یا

رویکرد  (Proactiveپیش بینی و ممانعت)

نمایندگانشان) و همچنین افراد عالقه مند خارج از شرکت را ،در استفاده و توسعه

شایستگی و دانش به منظور کنترل ریسک ها و ممانعت از وقوع

سیستم مدیریت ایمنی برای کنترل ریسک ها ،در طول زمان ،مشارکت می دهد .که

حوادث مورد استفاده قرار می گیرند.

این همچنین نشانه ای به بخش مربوط به بازرسی می دهد که فرهنگ ایمنی درون
سازمان چگونه می باشد و آنها چگونه به صورت فعاالنه اشخاص ثالث مربوطه را
مشارکت می دهند .آنها اشخاص ثالث را در مدیریت ایمنی در جاهایی که ریسک
ها به اشتراک گذاشته می شوند ،مشارکت می دهند(.ادامه دارد)

 تاثیر کنترل شده و محدود روی سیستم و جامعه
 بصورت اثر بخش می تواند از وقوع رویدادها ممانعت
بعمل آورد.

منبعEuropean Union ، safety management system ( SMS ) :
Agency for Railways,2018
ترجمه  :ف .همتي و م.عموري

مرگبارترين سانحه تاريخ راه آهن جهان
بدترین و ناگوارترین سانحه مربوط به خطوط آهن ،در  2۶دسامبر سال  2۰۰4اتفاق افتاد که وقوع
سونامی نیز در لین حادثه دست داشت .طی این حادثه بیش از  1۷۰۰نفر جان باختند .در آن روز که
تعطیالت ماه کامل بوداییها و تعطیالت آخر هفتهی کریسمس هم بود ،قطار شماره  ۸۰۵۰که با عنوان
«ملکه دریا» نیز شناخته میشود ،از کلمبو (پایتخت سریالنکا) عازم گال بود .مسافران بسیار زیادی
سوار بر این قطار بودند .هنگامیکه این قطار به سواحل روستای پرالیا نزدیک شد ،زلزلهای بهوقوع
پیوست که موجب ایجاد یک سونامی شد .اولین موج این سونامی قطار را کامال در بر گرفت .مسافران
که این قطار را تنها سپر خود در مقابل سونامی میدانستند ،به سقف آن پناه بردند .اما هیچکس
نمیدانست که رفتن باالی قطار ،در مقابل قدرت امواج سونامی کاری کامال بیهوده است .دومین موج
سونامی بهقدری بزرگ و قدرتمند بود که بهسادگی قطار را باال برده و بر روی خانهها و درختانی که
در مسیر راهآهن بود ،کوبید .تعداد زیادی از مسافران در پی این حادثه کشته شدند و برخی دیگر نیز
که داخل واگنها به دام افتاده بودند ،غرق شدند .بسیاری از آنان که موفق به فرار از قطار شده بودند،
توسط امواج به داخل دریا کشیده شدند .با همهی اینها ،هیچچیز توانایی مقابله با خشم طبیعت را
ندارد .تعداد کشتهشدگان این حادثه بهطور غیر قابل باوری زیاد بود.

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

در ماتريس تحليل ريسک ،تالقي احتمال و نتيجه ريسک انتخاب مي شود .در
اين صورت مي توان گفت:
برآورد نرخ ريسک = برآورد نتيجه × برآورد احتمال
اولويت بندي ريسک ،ضرورت اجراي يک استراتژي در ارتباط با ريسک را نشان
مي دهد .درجه ريسک نشانگر اولويت بندي ريسک خواهد بود.

مراحل پنج گانه مديريت ريسک
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
در اين مرحله ريسک هايي شناسايي مي شوند که احتماال بر دستيابي به اهداف
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؟


به صورت سيستماتيک کليه وظايف،فعاليت ها و مراحل عملکرد
خود را بررسي کرده و تشخيص دهيد که براي هر کارکرد چه
اتفاقي خواهد افتاد.



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



با کارکنان و همکاران خود مشورت کنيد

مرحله سوم :ارزیابی ریسک
در این مرحله  ،احتمال و نتایج هر ریسک شناسایی شده با استفاده از سنجه
های آماده شده تحلیل می شود.
کنترل های موجود برای هر ریسک را مورد توجه قرار دهید .با توجه به
کنترل های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسک باید اندیشیده شود.
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:
ریسک با چه احتمالی رخ می دهد؟ در ماتریس تحلیل ریسک ،بهنرین

اهميت و فوريت هرکاري چندان زياد نيست که خطر انجام آن را بپذيريم

مديريت ريسک – بخش دوم

مرحله چهارم :استراتژي ريسک
هدف از اين مرحله ،توسعه گزينه هاي هزينه اي کارا براي برخورد با هر ريسک
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
ريسک ،باز هم نتوان ريسک را به طور کامل حذف کرد.
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.
کنترل يا کاهش نتايج پس از رخداد ريسک ،از طريق برنامه ريزي محتمل
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
تسهيم ريسک از طريق يک قرارداد ،ترتيبات بيمه اي يا سرمايه گذاري مشترک
با شرکاء .در انتخاب بهترين روش براي برخورد با ريسک از ميان پنج روش
فوق ،عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرند:


اگر فعاليت ريسکي انجام نگيرد ،چه اتفاقي خواهد افتاد؟



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



آيا اجتناب از ريسک ،براهميت ساير ريسک ها مي افزايد يا موقعيت
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

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

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

انتخاب مي شود.

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

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

بازبيني قرار گيرند.

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

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

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

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

انتخاب مي شود.

ارزيابي مجدد قرار داد).ادامه دارد)

يازده ()11نکته براي رعايت ايمني و بهداشت محيط کار

 .1از وقوع لغزش و سقوط جلوگيري کنيد:
طبق آمار مرکز آمار کارگران در سال  ،2۰13سقوط و لغزش دومین عامل جراحات یا
بیماریهای غیرکشندهی محیط کار بوده است.بر اساس استاندارد سطوح ())a(1۹1۰٫22
ادارهی ایمنی و بهداشت محیط کار آمریکا ( ،)OSHAهمهی محیطهای کار باید تمیز
و منظم و کامال بهداشتی نگه داشته شوند .این قانون معابر ،انبارها و اتاقهای خدمات را
شامل میشود .کف زمین باید خشک و تمیز باشد.

گردگیری و مرتبکردن وسایل است .اما در محیط کار ،این کلمه معنای بیشتری

دارد .خانهداری در زمینهی ایمنسازی محیط کار از اهمیت ویژهای برخوردار
است .این کار میتواند به جلوگیری از بروز مصدومیتها و بهبود بهرهوری و
روحیهی کارکنان کمک کند و عالوه بر این طبق گفتهی کری گری (Cary
) ،Grayمشاور ایمنی ادارهی پرداخت غرامت کارکنان ایالت اوهایو ،تأثیر مثبتی
بر روی میهمانان و بازدیدکنندگان میگذارد .همچنین خانهداری به کارفرماها
کمک میکند که متحمل جرائم عدمانطباق نشوند.
چنین فعالیتهایی که به فرایندهای مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار
اختصاص پیدا میکند ،چه در دفاتر سنتی و چه محیطهای صنعتی از جمله

کارخانهها ،کارگاهها و مراکز تولیدی کاربرد دارد و با چالشهای خاصی از جمله
مواد خطرناک  ،گرد و غبارهای قابل احتراق و سایر مواد قابل اشتعال رو به رو
است .کارشناسان عقیده دارند که همهی برنامههای ایمنی محیطهای کار باید
فعالیتهای بهداشتی و ایمنی ،در یک کلمه «خانهداری» را در برنامههای خود
داشته باشند و هر یک از کارکنان باید نقشی در آن ایفا نمایند .از طرف دیگر،
فعالیتهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار به تعهد مدیریتی نیازمند است تا
کارکنان به اهمیت آن پی ببرند .در این مقاله به  11نکته برای انجام اثربخش این
فعالیتها اشاره خواهیم کرد:

با شناسايي خطرات و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در جهت کاهش حوادث کوشش نماييم.

کلمهی خانهداری در ذهن بعضیها به معنای تمیز کردن زمین و سطوح و

در جایی که فرایندهای خیس انجام میشود ،حتما باید زهکشی وجود داشته
باشد.به گفتهی فرد نورتون ( ،)Fred Nortonمدیر بخش ارگونومی و
فناوریهای تولید مرکز خدمات کنترل ریسک بیمهی لیبرتی میوچوآل
( )Liberty Mutualدر کالیفرنیا ،کارفرماها باید مواد کافی و مناسبی برای
ساخت کف زمین (مثال سیمان ،کاشی سرامیک یا مواد دیگر) با توجه به شرایط
محیط کاری و میزان استقامت این مواد در این شرایط انتخاب کنند .سپس باید
رویههای توسعه و اجرای فعالیتهای ایمنی و بهداشتی محیط کار را با استفاده از
روشهای مناسب شستشو ایجاد نمایند.
نورتون میگوید« :در خصوص چیزهایی مثل روغن و گریس اگر از برنامههای
شستوشوی درستی استفاده نشود ،مثال تنها با شستن کف ،به جای از بین بردن
روغن و گریس ،لغزندگی به جاهای دیگر پخش میشود .برای جلوگیری از وقوع
لغزش و سقوط ،مرکز ایمنی و بهداشت محیط کار کانادا ( )CCOHSموارد زیر
را پیشنهاد میدهد:
•

گزارش دادن و پاک نمودن قطرهها و چکهها

•

خالی نگه داشتن راهروها و خروجیها از اقالم موجود در محیط کار

•

نصب آینه و عالئم هشدار در نقاط کور

•

ترمیم یا تعویض کفپوش فرسوده ،آسیبدیده و پاره شده

•

استفاده از قطرهگیر و محافظ

عالوه بر این ،بر اساس نظر  ،OSHAاستفاده از پادری ،پلتفرم ،کفپوشهای

کاذب یا سایر کفپوشهای خشککن در جاهایی که میتوانند کمککننده
باشند ،بسیار مفید است .زمین محیط کار باید خالی از میخهای نیمه کوبیده،
خردههای چوب و فلز یا سایر مواد و تختههای سوراخ و لق باشد.گری میگوید
که کارفرماها باید خطرات لغزش را مورد بررسی قرار دهند و کارکنان را تشویق
نمایند که بر روی کارهایی تمرکز کنند که در نزدیکیشان است.
(ادامه دارد)
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