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در سطح سازمانی ،سیستم مدیریت ایمنی ( )smsاساس سازمان را تامین می کند ،که این تامین کردن توسط
متقاضی باید شواهدی را ارائه کند که نشان دهد به صورت فعاالنه

تعریف و مقرر کردن آنچه الزم است ،انجام می شود.

کارکنان خود (یا نمایندگانشان) و همچنین افراد عالقه مند خارج از

مدیریت و کارکنان ،مضمون  smsرا بر اساس رفتارشان ،ارزش ها و عقایدشان که ناشی از تجربه شخصی

شرکت را ،در استفاده و توسعه سیستم مدیریت ایمنی برای کنترل

در ترکیب با هنجارهای رفتاری در محل کار و جامعه می باشد ،درک می کنند .که این فرهنگ ایمنی یک

ریسک ها ،در طول زمان ،مشارکت می دهد .که این همچنین نشانه

سازمان است .اگر مجموعه ای از رفتار ،ارزش و عقاید مثبت در فرآیندهایی که سیستم مدیریت ایمنی را

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

تشمیل می دهند ،متمرکز باشند ،آنگاه این مسئله با آن فرآیندها برای تولید نتایج با کیفیت باال ،جواب خواهد
داد .اگر نگرش غالب این باشد که به طور مثال فرآیندها صرفا برای حفاظت از مدیریت وجود دارند ،یا
اینکه کسب بیشتر پول با ارزش تر از ایمنی می باشد و کارکنان بر این باور باشند که این چیزی است که

را مشارکت می دهند .آنها اشخاص ثالث را در مدیریت ایمنی در

مدیریت خواستار آن است ،آنگاه سیستم  smsبعید است که به خوبی کار کند و بنابراین امکان دارد به

جاهایی که ریسک ها به اشتراک گذاشته می شوند ،مشارکت می

ایمنی خدشه وارد شود .به همین دلیل است که فرهنگ ایمنی به عنوان چسبی دیده می شود که کل سیستم

دهند.

را با هم نگه داشته است .مهم است که این "چسب" انعطاف پذیر باشد ،زیرا اگر در اولین شوک ،شکست
بخورد ،آنگاه سیستم  smsخود نیز در معرض خرابی خواهد بود.

برنامه ریزی
همه سازمان ها باید فعالیت های خود را برای به حد اکثر رساندن فرصت های کسب و کار ،برنامه ریزی کنند ،در حالی که به صورت همزمان تصمین می کنند که
کارکنان ،پیمانکاران و اعضای عمومی در هنگام فعالیت هایشان در معرض خطر قرار نگیرند .سازمانها به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی باید ریسک ها و خطراتی را
که پیرامون برنامه ریزی خود دارند ،درک کنند .یک بخش کلیدی برنامه ریزی که به عنوان بخشی از سیستم مدیریتی می باشد ،تعیین اهداف ایمنی معنادار و استفاده از
آن ها به عنوان ابزار کلیدی برنامه ریزی برای بهبود ایمنی ،را انجام می دهد.
عملیات
عنصر اساسی عملیات های سیستم ایمنی ،دستور العمل ها و ترتیبات عملی سازمان را برای مدیرت هر چه بهتر فعالبت های آن ،توصیف می کند .سیستم  SMSباید
توضیح دهد که چگونه این ترتیبات عملی انجام می شوند .زیر مجموعه های این بخش ،برنامه ریزی و کنترل عملیاتی ،مدیریت دارایی ،پیمانکاران ،شرکا و تامین
کنندگان ،مدیریت تغییر و مدیریت اضطراری می باشند.

ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم.

اهداف ایمنی و برنامه ریزی
هدف از این نیاز این است که اطمینان حاصل شود که سازمان مطابق با الزامات
قانونی آن است و بتوان به طور پیوسته بهبود ایمنی را تضمین کرد ،که این به

ایمنی
ایمنی یکی از پرکاربردترین واژههایی است که در رابطه با انسان و در زمینههایی چون پزشکی ،صنعت و مواردی
از این قبیل استفاده میشود .ایمنی شاخهای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطرهآمیز میپردازد و آنرا
آنالیز کرده و راهکارهای کنترل و کاهش آنرا پیگیری میکند .حوادث ناشی از کار به حدی از نگرانکنندگی

همه کارکنان ارتباط داده می شود و توسط مدیریت تایید می شود.سازمان

رسیده ،که تبعات انسانی و اقتصادی آن مانعی جدی بر سر راه توسعه کشور به حساب می آید .اما سؤال اینست،

باید اهداف معنی داری داشته باشد که قابل دستیابی باشند و در موضعی باشند

که چگونه میتوان این مسئله را به دغدغهی شمارهی یک تصمیمگیران و فعاالن اجرایی کشور تبدیل کرد؟

و سازمان همچنین باید فرآیندی برای پیاده سازی و نظارت بر این اهداف در

پیشگیری همواره ارزانتر از درمان است و این مقولهای است که در تمام زمینهها مصداق دارد .در پزشکی،

طول عمر خود و با هدف بهبودی مستمر ،داشته باشد.
مدیریت دارایی

پیشگیری و واکسینه کردن به مراتب از ابتال به بیماری و درمان آن ارزانتر است .در گذشتهی برنامههای ایمنی ،بر
اساس یک فلسفه ،بعد از واقعه به بررسی و کنترل حوادث میپرداختند .بدین معنی که مهندسی ایمنی بعد از وقوع
یک حادثه وارد عمل شده و سعی میکرد که با انجام تحقیقات الزم علل بروز حادثه را مشخص کرده و از نتایج
حاصله به عنوان پایهای برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه استفاده کند؛ در این روشِ ایمنی باید حادثهای رخ
میداد تا مهندسی ایمنی بتواند وارد عمل شود در نتیجه این امر باعث تحمیل هزینههای زیادی به سیستم میشد.

سازمان باید چگونگی مدیریت چرخه عمر دارایی های خود را از مرحله

با توسعه و گسترش سیستمهای حساس و بسیار پیچیده این ایده قوت گرفت که برای بررسی وضعیت ایمنی

طراحی تا مرحله دفع نشان دهد ،که این نشان دادن از طریق دستور العمل ها

سیستمها دیگر نمیتوان به حوادث اجازهی وقوع داد ،لذا سعی گردید که روشهایی برای تجزیه و تحلیل حوادث

و ترتیبات  SMSمی باشد .سازمان باید نشان دهد که رویکردی انسان محور

ابداع شوند ،تا بتوانند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات یک سیستم شناسایی کنند .نتیجه این تالشها باعث شد
امروزه ایمنی سیستم بر اساس یک برنامهی طرحریزی شده و دارای نظم ،سازماندهی شده و در قالب یک فرآیند

را در هر مرحله از چرخه عمر ،اعمال کرده است .که سازمان باید با جزییات

قبل از واقعه در آید که بر پایه روش آنالیز – کنترل است .در فلسفه امروزی ایمنی سیستم ،تاکید بر روی سطح

مشخص کند که چه هنگام مدیریت دارایی هایش و عناصر مختلف سیستم

قابل قبول از ایمنی در فاز طراحی و قبل از تولید یا عملیات واقعی محصول یا سیستم و ارزیابی خطرات سیستم قبل

ایمنی سازمان مانند مدیریت کارایی ،برنامه ریزی عملیاتی و نظارت ،بر

از تحمل خسارت می باشد.

یکدیگر برهم کنش خواهند داشت .هدف کارجو باید نشان دادن این باشد

تاکنون تعاریف بسیاری برای واژهی ایمنی به کار رفته شده ،برخی از این تعاریف به شرح زیر است:

که سیستمی قوی برای مدیریت داده ها دارد که خطرات ناشی از نوع و میزان

-1

وضعیتی است که در آن ریسکهای ارزیابی شده ،مورد قبول واقع میشوند.

-2

عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر.

-3

در امان ماندن از ریسکِ غیرقابل قبولِ یک خطر.

عملیات ها را ،نشان می دهد ( .ادامه دارد )
منبعEuropean Union ، safety management system ( SMS ) :
Agency for Railways,2018
ترجمه  :ف .همتی و م.عموری

مرگبارترین سوانح تاریخ راه آهن
قطار بیهار ،رودخانه باگماتی ،هند ۶ ،ژوئن  ۷۵۰( ۱۹۸۱کشته)
بیهار هندوستان ،شاهد یکی از ناگوارترین سوانح ریلی تاریخ بشریت بوده است .طی این حادثه ،قطار
مذکور از ریل خارج شده و به داخل آبهای روان رودخانه باگماتی سقوط کرد .اگرچه حدس و
گمانهایی درمورد دالیل وقوع این حادثه وجود دارد اما هنوز هم به طور دقیق مشخص نیست که
چرا این قطار از ریل خارج شد .گفته میشود ،یکی از مهندسان قطار برای نجات جان گاوی که روی
ریل آمده بود ،به یکباره ترمز لوکوموتیو را میکشد که موجب لغزش شدید و در نهایت واژگونی
قطار میشود .برخی دیگر بر این باورند که ریل قطار به ذلیل بارش بارانهای موسمی آن زمان،
بهشدت لغزنده شده بود و قطار نیز به همین سبب از ریل خارج شده است .دلیل این حادثه هر چه که
باشد ،جان  ۷۵۰انسان را در سال  ۱۹۸۱گرفته است ۷ .واگن از  ۹واگن این قطار داخل روخانه افتادند.

در استاندارد  ISO8402:1992واژه ایمنی به صورت زیر تعریف شده است:
حالتی که در آن احتمال خطر ،آسیب (به اشخاص) ،یا خسارت مادی ،به میزان قابل قبول محدود شده باشد.
منبع  :ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت " فن آوران ،چاپ چهارم1392 ،

ریسک های نوظهور
ریسک های نوظهور از آن جهت که محدوده گسترش و تأثیرات بالقوه آن نامعلوم و مبهم
است ،به سادگی قابل درک نیست ،اما از آن جهت که می توانند سریعاً تبدیل به خسارات عمده
ای برای صنعت بیمه شوند ،خطرناک می باشند .شناسایی و ارزیابی حرفه ای ریسک های
نوظهور ،عنصری نوظهو در مدیریت ریسک محسوب شده و مدیریت ریسک شرکتی را از
مدیریت ریسک سنتی متمایز می سازد.

شناسایی ریسک
در چرخه مدیریت ریسک ،شناسایی ریسک و ارزیابی آن دو مرحله بسیار حائز اهمیت تلقی
می شوند .حوادثی که می توانند بر اهداف یک شرکت یا فرد تأثیرگذار باشند ،باید شناسایی
و ارزیابی شوند تا بتوان به نحو مناسب و مقتضی به آنها واکنش نشان داد.
شناسایی ریسک باید جامع باشد تا تمامی حوزه های فعالیت کسب و کار طی زمان را
دربرگیرد .حاصل این مرحله ،فهرستی از حوادث به همراه توضیحاتی در مورد چرایی و
چگونگی تأثیر این حوادث بر برنامه ریزی کسب و کار است .ارزیابی ریسک به عنوان گام
بعدی نیازمند تعیین جایگاه تقریبی و نسبی ریسک های شناسایی شده و اظهارات قابل ارزیابی
و اندازه گیری در مورد تأثیر احتمالی هر یک از این ریسک ها و احتمال وقوع آنها است.
برخی حوادث براساس نحوه توزیع شان در مدل ها یا اطاعات به دست آمده از بازار قابل
اندازه گیری هستند؛ برخی دیگر با تشکیل سناریو یا مراجعه به پایگاه های اطاعاتی و مستندات
شرکت ها اندازه گیری می شوند .در نهایت ،فهرستی از حوادث تنظیم می شود که براساس
تأثیر احتمالی و احتمال وقوع دسته بندی شده اند .تکنیک های مختلفی برای شناسایی ریسک
وجود دارد که در برخی از آنها ارزیابی ریسک نیز تلفیق شده است.
تحقیق و تفحص در مورد ریسک
یکی از ابزارهای مفید در گردآوری اطاعات پیرامون ریسک ،تحقیق و تفحص در مورد
ریسک است .به عنوان مثال ،مصاحبه هایی توسط واحد مستقل کنترل ریسک به دفعات نسبتا
نزدیک به هم اجرا می شود تا نسبت به روند منظم اطاعات ،اطمینان حاصل شود .در نتیجه
این مصاحبه ها ،ریسک های شناسایی شده با بیانی ساده تبیین می شوند و در مورد علل وقوع
ریسک ،همبستگی با دیگر ریسک ها و اقدامات موجود جهت تخفیف ریسک توضیحاتی
ارائه می گردد .براساس تجربه و قضاوت مصاحبه شونده ها ،ریسک ها با توجه به فاکتورهایی
نظیر خسارت احتمالی ،احتمال وقوع و وضعیت کنونی کنترل ریسک ارزیابی می شوند.
ماهیت طبیعی این فرایند ،امکان تحلیل روند و ردیابی ریسک ها طی چندین سال را فراهم م
یآورد .عاوه بر این ،حضور طیف وسیعی از افراد درگیر ،جریان افقی اطاعات و در نتیجه
تقویت فرهنگ ریسک را میسر می سازد.
گزارش موردی
برای حصول اطمینان از وجود ظرفیت بالقوه واکنش کوتا ه مدت به ریسک ،باید مکانیزمی
وجود داشته باشد که تغییرات کوتاه مدت عمده در زمینه ریسک را به صورت موردی
منعکس کند .شیوه های موجود گزارش دهی برای مدیریت ریسک از جمله این مکانیزم ها
هستند.
بررسی بازار

اهمیت و فوریت هرکاری چندان زیاد نیست که خطر انجام آن را بپذیریم

مدیریت ریسک – بخش دوم

راهکار شرکت اسکور برای شناسایی ریسک های نوظهور ،تشکیل یک شبکه داخلی از
مشاهدات و گزارشات کارشناسان حقوقی ،متخصصان رسیدگی به خسارات ،بیمه گران و
مدیران ریسک است که با ترکیب منابع اطاعاتی خارجی کارشناسان بیمه ای کل صنعت بیمه
به فیلترینگ و ارزیابی ریسک های نوظهور شناسایی شده می پردازد .اگر چه هدف اصلی از
پردازش یک ریسک نوظهور ،اجتناب از زیان های غیر منتظره و افزایش غیر قابل پیش بینی آن
است ،می توان از آن برای شناسایی فرصت های راهبردی بالقوه مرتبط با ریسک های نوظهور
استفاده کرد.
حوادث نادر با احتمال وقوع بسیار پایین
برای پردازش حوادث با احتمال وقوع پایین ،می توان از شناسایی و کنترل کرانه های انتهایی
تابع توزیع علل وقوع ریسک های عمده در حوزه های مختلف نظیر بیمه گری ،نگهداری
ذخیره ،فعالیت اصلی بیمه ای ،واگذاری مجدد ،ریسک های عملیاتی و اموال و دارایی استفاده
کرد .انجام این فرایند ،شرکت را مطمئن می سازد که بر ریسک هایی که در معرض آن است
و ناشی از عواملی است که در تابع توزیع علل اصلی وقوع ریسک می باشد ،کنترل داشته و
آنها را در حد تحمل ریسک اعام شده شرکت نگه می دارد .یک مدیریت حرفه ای حوادث با
احتمال وقوع پایین ،مدیریت ریسک شرکتی را با مدیریت استراتژیک شرکت ارتباط داده و
اطمینان حاصل می نماید که حد تحمل ریسک شرکت لحاظ شده باشد.
ریسک فرایندها
یک ابزار مهم شناسایی و ارزیابی سیستماتیک ریسک فرایندها ،سیستم کنترل درونی یک
شرکت است .اساس سیستم کنترل درونی ،درک صحیح از فرایندهای شرکت است .میان
فرایندهای اصلی نظیر پرداخت خسارت یا حسابداری مالی و فرایندهای حمایتی نظیر مدیریت
سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت های تکنولوژی اطاعات تمایز وجود دارد .کارشناسان
فرایندها براساس ماتریس کنترل ریسک ،کنترل ریسک مبتنی بر فرایند را شناسایی می نمایند.
سیستم کنترل درونی ،نقش مهمی در شناسایی و تقلیل ریسک های عملیاتی دارد.
ریسک اعتباری
به دنبال بحران مالی سال  2007بسیاری از شرکت ها نظارت بر ریسک های اعتباری خود را
افزایش داده اند و این امر موجب ارتقای کیفیت شناسایی و ارزیابی ریسک در این حوزه شده
است .یک ارزیابی ریسک اعتباری عاوه بر اعتبار و اطمینان در بخش اموال و حوادث ،شامل
اقام ترازنامه ای مرتبط با بیمه اتکایی زندگی ،واگذاری مجدد ،دارای یهای بیمه گذاران و انواع
قراردادهای حساس به ریسک اعتبار نیز می شود .همانند سایر ریسک های عمده ،تحلیل جامع
ریسک های اعتباری باید با سطوح تحمل ریسک شرکت قیاس شود و در صورت مغایرت،

یک سیستم جامع شناسایی ریسک ،هم از منابع داخلی و هم منابع خارجی استفاده می کند.

تدابیری اندیشیده شود .در مجموع می توان گفت که ،بهترین شیوه برای شناسایی و ارزیابی

اطاعات مورد استفاده عموم از منابعی نظیر مطبوعات تخصصی و پایگاه های اطاعاتی ب

ریسک مشتمل بر یک سیستم چند بخشی است که به تناسب موقعیت خاص شرکت ،ریسک

هدست می آید .به یک سیستم هوشمند فیلترینگ همراه با نظارت انسانی برای استفاده بهینه

ها و منابع ،تصویر جامعی از ریسک هایی که شرکت در معرض آن است و شیوه های برخورد

از این منابع اطاعاتی نیاز است تا ریسک ها شناسایی شوند .دنبال کردن منابع خارجی ،این

با آنها را فراهم م یآورد.

فرآیند را تکمیل می کند و اطمینان می دهد که به تمام ریسک های احتمالی طبق یک برنامه
زمانی پرداخته می شود.

ادامه دارد

 - ۳میزان گرد و غبار را کنترل کنید

یازده ( )۱۱نکته برای رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار

کارکنان وظیفه دارند که از جمع شدن مواد قابلاشتعال غیرضروری جلوگیری
کنند .بر اساس استاندارد مواد خطرناک ( ،OSHA )۱۹۱۰٫۱۶۰زبالههای
قابلاشتعال باید در محفظههایی مخصوص جمعآوری شده و روزانه دفع شوند.
شورای ایمنی ملی آمریکا در دستورالعمل ایمنی سرپرستان به تدابیر پیشگیرانهی
زیر در خصوص حفظ ایمنی در برابر آتشسوزی اشاره میکند:
•

مواد قابلاشتعال را تنها به مقدار مورد نیاز در محیط کار نگهداری

کنید .وقتی نیازی به این مواد نباشد ،باید آنها را به یک انبار ایمن انتقال دهید.
•

مواد قابلاشتعال و زودسوز را در محلی مشخص و دور از منابع احتراق

نگهداری کنید.
•

از آلوده شدن لباس خود با مایعات قابلاشتعال جلوگیری کنید .در

صورت وقوع این اتفاق ،لباسهای خود را تعویض نمایید.
•

نباید هیچ مانعی در راهروها و دربهای خروج اضطراری وجود داشته

باشد .دربهای منتهی به راهپلهها باید بسته نگه داشته شوند .از انباشتن کاالها یا
اقالم در راهپلهها اجتناب کنید.
•

مواد اولیه را حداقل  ۴۶سانتیمتر از آبپاشهای خودکار،

کپسولهای آتشنشانی و کنترلکنندههای آبپاشها دور نگه دارید .وجود
فاصلهی  ۴۶سانتیمتری الزم و ضروری است اما فاصلهای بین  ۶۱تا ۹۲
سانتیمتری توصیه میشود .مواد انباشته تا سقف باید یک فاصلهی  ۹۲سانتیمتری

با شناسایی خطرات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت کاهش حوادث کوشش نماییم.

 - 2خطرات آتشسوزی را برطرف نمایید

( ادامه از شماره قبل )

بر اساس نظر اتحادیهی ملی محافظت در برابر آتش ،انباشتگی بیش از  ۳۲/۱گرد
و غبار در هر اینچ یا  ۸/۰میلیمتر که باعث پوشیدگی حداقل  ۵درصد سطح اتاق
میشود میتواند منجر به انفجاری شدید گردد .این انباشتگی گرد و غبار به
ضخامت یک سکه یا گیرهی کاغذ است .به گفتهی گری ،یک متخصص
بهداشت صنعتی باید محیط کار را در برابر خطرات احتمالی مرتبط با کیفیت هوا
و گرد و غبار تست کند.
استاندارد  NFPA 654که استاندارد پیشگیری از آتشسوزی و انفجار گرد و
غبار است ،بر شناسایی نواحی خطرناک ،کنترل گرد و غبار و فعالیتهای ایمنی
و بهداشتی تاکید مینماید .این استاندارد بیان میکند که مکش گرد و غبار روشی
مطلوب برای تمیز کردن است .تی کشیدن و با آب شستن هم از گزینههای دیگر
میتواند باشد .استفاده از پمپهای باد نیز برای سطوح ناایمن یا غیرقابلدسترس
مجاز است .به نظر مرکز ایمنی و بهداشت محیط کار کانادا (،)CCOHS
مکندههای صنعتی میتوانند دیوارها ،سقفها ،ماشینآالت و سایر مکانها را تمیز
کنند.
استیو آرنهولز ( ،)Steve Ahrenholzمتخصص ارشد بهداشت صنعتی بخش
نظارت ،ارزیابی خطر و تحقیقات اتحادیهی ملی ایمنی و بهداشت محیط کار
آمریکا ( ،)NIOSHمیگوید« :شما یا باید از روشهای مرطوب استفاده کنید یا

را حفظ کنند .اگر این میزان انباشت بیش از  ۴۵۷سانتیمتر ارتفاع داشته باشد،

سیستمهای مکش کارآمد داشته باشید .نباید از یک جاروبرقی معمولی یا پمپ

فاصله تا سقف باید  ۲برابر شود .دستورالعملهای اجرایی از جمله دستورالعمل

باد استفاده کنید چرا که استفاده از آنها باعث معلق شدن مجدد گرد و غبار و

ایمنی ( )Life Safety Codeو  ANSI/NFPA 101-2009باید چک

پخش شدن آن در محیط کار میشود».

شوند

(ادامه دارد)
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