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Abstract 
 

Background and purpose: Proactive indicators for occupational health and safety (OHS) can 
provide necessary information about the potential causes of accidents and the effectiveness of 
occupational safety and health management systems based on simultaneous examining of work 
environment, working conditions, and workers' behavior. The present study aimed at assessing safety 
status in a pottery factory using Elmeri index. 

Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in a pottery factory 
in Mazandaran province, 2021. OHS performance of the factory was evaluated in 19 workstations using 
an observation-based Elmeri+ index in six dimensions. Data analysis was conducted in Excel software 
based on calculating the index score for each unit (%), the average index (%) for dimensions, and the total 
factory average index (%). 

Results: The average total score for Elmeri+ index of the pottery factory was estimated to be 
39.07%. Total scores for Elmeri+ index of workstations showed that loading and cementing stations had 
the lowest scores and security and electrical stations had the highest scores. Of the six dimensions 
studied, industrial hygiene and ergonomics had the lowest score and workers’ safety behavior had the 
highest score in different workstations. 

Conclusion: The study showed that the pottery factory has poor OHS performance and most of 
the problems were associated with industrial hygiene. Therefore, establishment of OHS management 
systems (e.g., HSE-MS, ISO45001) can be effective in regular monitoring and implementing appropriate 
control strategies in a framework for systematic management of OHS could be of great benefit. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
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 پژوهشی

 با  يسازدر کارخانه سفال یمنیا تیوضع یبررس
 Elmeri+ شاخصاستفاده از 

  
       1پویان قربانی

         2کنجینهرا نقويز
        3نژادسیاوش اعتمادي

  4چراتیجمشید یزدانی
  چکیده

 مبتنی بر بررسی توام محیط کار، شــرایط کــار و رفتــار کــارگران، ایمنی و بهداشت شغلی هاي فعالشاخص و هدف: سابقه
یت ایمنــی و بهداشــت شــغلی ارائــه هاي مــدیرتوانند اطالعات الزم درباره دالیل بالقوه حوادث و سطح اثربخشی سیستممی

  پرداخت. Elmeri+با استفاده از شاخص  يسازدر کارخانه سفال یمنیا تیوضع یبررسدهند. لذا مطالعه حاضر به 
در یکی از کارخانجات تولید ســفال در اســتان مازنــدارن  1400مقطعی در سال  -یفیتوص مطالعه این ها:مواد و روش

در  Elmeri+ مبتنی بر مشاهده از شاخصکاري با استفاده  ایستگاه 19داشت شغلی کارخانه در و به یمنیعملکرد اانجام شد. 
افزار اکسل با محاســبه نمــره شــاخص بــراي هــر واحــد (درصــد)، ها با استفاده از نرمبُعد ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده 6

  جام شد.) اندرصد) و میانگین شاخص کل کارخانه (درصدمیانگین ابعاد شاخص (
) برآورد شد. مقایســه نمــره کــل درصد( 07/39کارخانه تولید آجر سفال  Elmeri+میانگین نمره کلی شاخص  ها:یافته

تــرین و اتــاق نگهبــانی و بــرق کاري داراي کــمهاي کاري نشان داد واحدهاي بارگیري و سیمانایستگاه  Elmeri+شاخص 
ترین و بُعــد بُعد وضعیت بهداشت صنعتی و ارگونومی به ترتیب پــایین 2بررسی، بُعد مورد  6ترین نمره بودند. از داراي بیش

  باالترین نمره را دارا بودند. ،هاي کاري مختلفرفتار ایمنی کارگران در ایستگاه
دهد که کارخانه مورد مطالعه از نظر وضعیت ایمنی و بهداشت شــغلی در وضــعیت نــامطلوبی ها نشان مییافته استنتاج:

هاي لــذا اســتقرار سیســتم، ارزیابی شد. ترین مشکالت ایمنی و بهداشت شغلی در ارتباط با بُعد بهداشت صنعتیبیش است و
تواند در پایش منظم مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و اجراي می) HSE-MS، ISO45001مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (

  واقع گردد. مند موثرراهکارهاي کنترلی مناسب در قالب سیستمی نظام
  

  سازيفعال ایمنی، کارخانه سفال عملکرد ایمنی و بهداشت، شاخص ارزیابی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
میرهــا و صــدمات  باعــث مــرگ وحــوادث شــغلی 

شوند. ها میها به سازمانجدي به شاغلین و تحمیل هزینه
 عالوه براین، حوادث شغلی ممکن است عملکرد اقتصــادي

ریق متوقف کردن کار، کــاهش اعتبــار ها را از طشرکت

 کارفرما، صــرف هزینــه- شرکت، تخریب روابط نیروي کار
هــاي ناشــی از صــدمات و ... متــاثر بــراي جبــران غرامت

درصــد از  4مجمــوع هزینــه حــوادث شــغلی  .)1،2(نمایند
  تواندکه می شودمیزان تولید ناخالص داخلی برآورد می

  
 :z.naghavi@mazums.ac.ir E-mail  جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاه علوم پزشکی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت      17ساري: کیلومتر  -کنجینزهرا نقويمولف مسئول: 

  ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایرانارشناسی ارشدي کدانشجو .1
  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران، گروه مهندسی بهداشت حرفهاستادیار .2
  ري، ایراناي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سا، گروه مهندسی بهداشت حرفهدانشیار .3
  دران، ساري، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازن، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیادزیستی، آمار ، گروه استاد .4
 : 28/9/1400 تاریخ تصویب :           27/6/1400 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           22/6/1400 تاریخ دریافت  
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  و همکاران ن قربانیپویا     

  125      1400، دي  204دوره سی و یکم، شماره                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 پژوهشی

 .)3(فشار قابل توجهی به اقتصاد هــر کشــوري وارد نمایــد
از حــوادثی کــه ســالیانه رخ  درصــد 5شود تنهــا میگفته 

ــینمی ــازمان ب ــه س ــد ب ــار(ده ــی ک ــزارش ILOالملل )، گ
المللی کار، نرخ واقعی مــرگ و سازمان بین .)4(گرددمی

 78/2هــا و حــوادث شــغلی را میرهاي مــرتبط بــا بیمــاري
 آمار دقیقــی کرده است.گزارش 2017مرگ درسال میلیون 

از حوادث شغلی در ایران وجود نــدارد. آنــالیز حــوادث 
تامین اجتماعی نشان داده اســت  ثبت شده توسط سازمان

مــورد حادثــه  290نسبت حادثه در بین کارگران مرد که 
 باشد و اکثریــت قریــب بــههزار نیروي کاري می100به ازاء 

 .)5(انــدســال رخ داده 34تــا  25سنی  اتفاق حوادث درگروه
اي از ریســک را که حوادث شغلی منبع عمــدهنظر به این
ایمنــی و بهداشــت شــغلی یــک نگرانــی  دهنــد،ارائــه می

اقــدامات  .)6(باشــدعمــده بــراي بســیاري از کشــورها می
مختلفی براي تعیین ریسک شغلی و پیشگیري از حوادث 

هــاي ســنتی ایمنــی هــاي شــغلی همچــون روشدر محیط
مقررات، استانداردها، راهنماهاي ایمنــی، شغلی، قوانین، 

هاي ها، آنالیز سیستمها و بازرسیتحلیل حوادث، بررسی
مدیریت ایمنی و رفتارهاي فردي در کشورهاي مختلــف 

  .)6،7(شودبکار گرفته می
هاي مــدیریت ایمنــی و بهداشــت گســترش سیســتم

ها ) به طور چشمگیري تمرکز روي تکنیکOHSشغلی (
 هاشرکت .)8(اندسنجش عملکرد را افزایش داده و ابزارهاي

خود به صورت مداوم تصمیماتشــان  براي تداوم موفقیت
 دهنــد. بــه همــینرا مورد ارزیابی و ارزشیابی مجدد قــرار می

گیري و منوال، ایمنی باید در یــک شــرکت قابــل انــدازه
شــاخص عملکــرد ایمنــی، ســنجش  .)9(قابل تفسیر باشــد

تغییرات ایمنی در طی زمان (در ارتبــاط بــا پیشــگیري از 
در نتیجــه اقــدامات صــورت  حادثه، آمادگی و واکــنش)

هاي طور سنتی، شاخصبه .)10(گرفته، تعریف شده است
 هاي واکنشیشاخص ) یاLagging indicators( تاخیري

)Reactive indicatorsهــاي مــرگ و میــر و )، مثــل نرخ
سنجش عملکرد ایمنی مورد استفاده قــرار  جراحت براي

ــدمی ــاخص .)8(گیرن ــتفاده از ش ــراي اس ــی ب هاي واکنش
 هــا بــه تنهــایی ناکــافیمدیریت ایمنی در ســطح شــرکت

باشد. یک سیستم مدیریت ایمنــی و بهداشــت شــغلی می
کارآمد، باید دانش ایمنی، انگیزش ایمنی و رویکردهاي 
انجام کار به صورت ایمن کارکنان را در تمامی ســطوح 
سازمانی ارتقاء بخشد. همچنین باید محیط فیزیکی کــار، 
 عالوه بر ابزار و تجهیزات، فراینــدهاي کــاري و ارگونــومی

 يهــاشاخصها باید رو سازماناز این .)11(یابدکار بهبود 
ــدهیآ ــرن ــگیرانه ( نگ ــه Proactive indicatorsو پیش ) ک

هاي بهبود و اقدام اصــالحی پــیش از بــروز تدوین برنامه
جملــه  از .)12(نماینــد استفادهازد، سرویدادها را میسر می

هــاي توان به تعداد ممیزيهاي فعال میشاخصترین مهم
هاي شناســایی شــده و تعــداد داد ریســکانجام شده، تعــ

بــه  هاروشکارگران آموزش دیده و ...  اشاره کرد. این 
 از شیپــ را نــواقص و هایکاست تا کنندها کمک میسازمان

 .)13(کننــد اصالح و ییشناسا خسارات، و صدمات بروز
پیشــنهاد رو پــیشهاي پنج مولفه کلیــدي بــراي شــاخص

بــا پیامــدها، عینــی  شده است: ســادگی و پیونــد نزدیــک
گیري بودن، قابلیت تفسیر به (قابل مشاهده) و قابل اندازه

هاي مختلف به روش یکسان، قابلیت کاربرد وسیله گروه
به طور گسترده در سرتاسر عملیات سازمان و ســهولت و 

، در Elmeriروش  .)8(رســانیو اطالع صحت در مکاتبــه
 هــاي مختلــفتوسعه یافــت و در بخش 1990فنالند در دهه 

از صنعت تولید بــه منظــور ارزشــیابی ایمنــی و بهداشــت 
یــک روش  Elmeriشود. روش پــایش شغلی استفاده می

حــیط کــار، شــرایط کــار و پیشگیرانه مبتنی بر بررســی م
باشــد. ایــن روش، اطالعــات عــددي رفتار کــارگران می
اي که علت حوادث هســتند و ســطح درباره دالیل بالقوه

هاي مدیریت ایمنــی و بهداشــت شــغلی اثربخشی سیستم
دهد. به این علت است کــه ایــن شــاخص بــراي ارائه می

شناسایی نیازها براي تدوین، تنظــیم اهــداف و ارزشــیابی 
تایج احتیاطات اتخاذ شده بر حســب ایمنــی و بهداشــت ن

تواند می Elmeriکننده است. از سوي دیگر، کار کمک
بعنوان یک ابزار بازخورد براي توسعه رفتارهاي ایمن، بر 

هاي کاري در یک محیط کار یا یــک اساس کل عرصه
 Elmeriروش  .)7(نمونه معرف مورد استفاده قــرار گیــرد

به دلیل ارزشیابی خطر ابعــاد مختلــف ایمنــی و بهداشــت 
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شغلی، ابزاري موثر جهت شناســایی مخــاطرات شــغلی و 
 باشــد. ایــن شــاخصریزي هدفمند اقدامات مربوطه میطرح

 هاي مختلــف شــغلی همچــوناي از محیطدر طیف گسترده
 )14(معادن زغــال ،)7(معادن سنگ مرمر ،)13(صنایع فوالد

 بکــار )16،17(و ... آزمایشــگاه ،)15(صنایع شیمیایی و نساجی
گرفته شده است. بین مقادیر محاسبه شده این شاخص و 
 نتایج ارزیابی ریسک همبستگی معنــاداري نشــان داده شــده

جات تولید سفال و آجر بخش بزرگــی کارخان .)14(است
از صنایع شــرق اســتان مازنــدران را بــه خــود اختصــاص 

هــا اند و بدلیل مدرن نبودن این صنایع، کارگران آنداده
در معرض مواجهه با طیف متنــوعی از انــواع مخــاطرات 

. با وجــود بکــارگیري ایمنی و بهداشت شغلی قرار دارند
ي از بــروز حــوادث در هاي مختلفی براي پیشــگیرروش

 هايکارخانجاتی نظیر کارخانه تولید سفال و آجــر، بررســی
متعددي در این صنایع داده است که حوادث میدانی نشان 

گــردد و منابع مالی می همچنان منجر به آسیب به کارگران
ــات  ــی و و مطالع ــاطرات ایمن ــیابی مخ ــه ارزش ــدکی ب ان

انــد. لــذا ســازي پرداختــهبهداشت شغلی در صــنایع سفال
و بهداشت ابعاد ایمنی هدف مطالعه حاضر ارزیابی تمامی 

سازي با استفاده از سفال هاي مختلف کارخانهشغلی بخش
  باشد.می Elmeri+شاخص 

  

  هامواد و روش
کــه  باشدیممقطعی  -یفیتوص نوع از حاضر مطالعه

 یمنــیعملکــرد ا نییور تعظ. به منانجام شد 1400در سال 
 +Elmeriشــاخص نــه تولیــد ســفال از و بهداشــت کارخا

توسط  Elmeriاستفاده شد. نسخه اولیه این شاخص با نام 
اي و بازرسی ایمنی فنالند بــراي موسسات بهداشت حرفه

آیــتم مشــاهده  26صنایع تولیدي توسعه یافت که حاوي 
هــاي حادثــه در کننــده نرخبینــیبود و تایید شد که پیش

ــد ــزي باش ــد فل ــنایع تولی ــت  Elmeri+روش  .)18(ص جه
سط شــاغلین، توســعه تسریع سرعت و سهولت استفاده تو

ـــد روش یافـــت.  ـــتم  14شـــامل تنهـــا  Elmeri+جدی آی
بینــی پیشدر  Elmeri+روش تبــار باشد. اعاي میمشاهده

شــرکت مــورد  128حــیط کــار، در ریسک حادثه یک م
بررسی قرار گرفته است که نتــایج مطالعــه حــاکی از آن 

 75تــر از هایی با مقادیر شاخص کــمشرکتبوده است که 
تــري در اثــر برابر ساعت تلــف شــده بــیش 4تا  3درصد، 

ص هاي صــنعتی بــا مقــادیر شــاخحوادث نسبت به گروه
جهــت روایــی  .)11(اندرا تجربه کرده درصد 90باالتر از 

صــحیح چــک لیســت توســط اعضــاي ابزار بررسی، ترجمه 
گرفــت و بــه منظــور اطمینــان از  قــرارپژوهش مورد بررســی 

 Elmeriقــوانین مشــاهده  هنمــايصــحت مشــاهدات، از را
)Elmeri observation rules و مصادیق ذکر شده بهره (

گرفته شــد. مطالعــه در کارخانــه تولیــد ســفال کــه داراي 
هاي ایمنی محاســبه نفر شاغل انجام گرفت. شاخص 175

هاي کــاري مشــاهده شــده شده برحسب ابعاد و دپارتمان
بــا اســتفاده از ارزشیابی گردیدند. آنــالیز نتــایج مشــاهده 

هــر بــراي  Elmeri+شــاخص فرمــول برنامه اکسل براساس 
بــراي  Elmeri+شــاخص میــانگین  واحد انجام شد، همچنین

  گانه محاسبه شد.ابعاد شش
 (گروه) در هر نقطه کاريبُعد  Elmeri ،6+روش در 

ــه ــا جنب ــرار مطــابق ب ــورد مشــاهده ق ــیط کــار م هاي مح
گی و نظم و ترتیب، گیردکه شامل: رفتار ایمن، پاکیزمی

آالت، ارگونـــومی، بهداشـــت صـــنعتی، ایمنـــی ماشـــین
 باشد.مسیرهاي تردد، کمک اولیه و ایمنی حریق و غیره می

هر فاکتور یــا گــروه یــک یــا چنــد مســاله فرعــی دارد و 
هنگامی که مساله مشاهده شده منطبق با استاندارد ایمنــی 

و هنگــامی کــه مســاله ایمنــی  "Correct" است، صــحیح
 "Incorrect"طابق با اســتاندارد نیســت، امتیــاز ناصــحیح م

عنــوان شــاخص هشود. درصد امتیازات صحیح، بداده می
یــک شــاخص  Elmeri+شود. بنــابراین ایمنی پذیرفته می

ایمنی به واسطه پایش استاندارد ایمنی موجود در محــیط 
 100و  0تواند بــین کند. شاخص ایمنی میکار فراهم می

بــه  درصــد  60نــد. بــراي نمونــه، شــاخص تغییر ک درصد
مساله مشاهده شــده  100مورد از  60معناي این است که 

سازي در محیط مطابق با استانداردهاي ایمنی کار و پیاده
کار است. شــاخص ایمنــی بــه صــورت مجــزا هــم بــراي 
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  و همکاران ن قربانیپویا     

  127      1400، دي  204دوره سی و یکم، شماره                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 پژوهشی

هاي اصلی) و هم واحــد کــاري هاي انتخابی (آیتمگروه
ن وجــود دارد کــه هــم شود. بنابراین این امکامحاسبه می

هــا و نقاط ضعف و هم قدرت شرکت را برحســب گروه
هاي کاري آنالیز نمود. براي نمونــه در صــورتی دپارتمان

آالت که در یک شرکت، امتیازاتی که به ایمنــی ماشــین
شــوند، در هر دپارتمان داده شــده اســت بــاهم ارزشــیابی 

 نــدتوا) میElmeri+گروه آالت (شاخصسطح ایمنی ماشین
تعیین گردد. هنگامی که امتیــازات کــل بــا هــم ارزیــابی 

 Elmeri+شوند، سطح ایمنی یــک شــرکت (شــاخص می

تواند تعیین گــردد. بــه ایــن ترتیــب، امکــان شرکت) می
بندي ایمنی و بهداشت شغلی شرکت براي هر حوزه رتبه

  کاري و هر گروه مشاهده میسر است. در 
  

ــدول ــماره ج ــی روش  :1 ش ــلی و فرع ــاي اص فاکتوره
+Elmeri .از مزایــاي روش  ذکر شده اســت+Elmeri  ایــن

ــتفاده  ــازدهی اس ــدول امتی ــان از ج ــه کارشناس ــت ک اس
دهنــد. بنــابراین، کنند و محاسبات پیچیده انجــام نمینمی

اجراي روش خیلی ساده و آسان است. به عبارت دیگر، 
بازرس ایمنی ممکن است محیط توان گفت که یک می

کــار را در مــدت زمــان کوتــاهی بــا ایــن روش ارزیــابی 
نماید. عالوه بــراین، همبســتگی معنــاداري بــین شــاخص 

و درصد حوادث نشان داده شــده اســت.  Elmeri+ایمنی 
اي که یک شاخص ایمنــی بــاال، بیــانگر ریســک به گونه

یک  Elmeri+باشد و روش پایین حوادث و برعکس می
کننده معتبر از ریســک حــوادث ارزیــابی شــده بینیشپی

  .)11(است
 بــه صــورت Elmeri+اي مراحل اجراي روش مشــاهده

  زیر انجام شد:
محیط کار توسط مشــاهده کننــده  بازدیــد و بــه  -1

  هاي کاري کوچک تر تقسیم شد.یا محوطه هاایستگاه
هاي کار شامل وظایف ها یا محوطهتمام ایستگاه -2

هاي بیرونی همچــون مســیرهاي کاري و همچنین محوطه
هاي زائدات یک بــه یــک تردد و انبارش مواد و محوطه

از  يادیدر صنعت مورد نظر تعداد ز اگر. مشاهده گردید

 یند، مشــاهده تمــامباشــ یکسانیمشاغل  يداراکارگران 
معــرف گرفتــه شد و نمونــه باینمالزامی کار  يهاستگاهیا

هاي اصــلی مشاهده شده باید ریســک هايآیتم .شودمی
فاکتورهاي معمول براي حوادث مکرر و  حادثه، ریسک

فاکتورهاي معمول براي حــوادث شــدید امــا  هم ریسک
ر داراي فراوانی کم را دربرداشته باشــد. ایــن اصــل اعتبــا

بینی حــوادث جــدي و جزئــی افــزایش روش را در پیش
هاي مشاهده شــده بایــد فاکتورهــاي تــنش دهد. آیتممی

هاي بهداشــت صــنعتی را عضــالنی و مواجهــه-اســکلتی
شــامل گــردد. ایــن اصــل اعتبــار روش را در خصـــوص 

دهد. همچنین کــارگرانی کــه هاي شغلی افزایش میبیماري
تند ماننــد راننــدگان ایستگاه کاري ثابــت و مشخصــی نداشــ

  مشاهده قرار گرفتند.کوره، مورد تراکتور و نظافتچیان 
هر آیتم در صورتی که الزامــات اســتانداردهاي  -3

ــرآورده ــی را ب ــه ایمن ــاخت، می مربوط ــورت "س ــه ص ب
امتیاز داده شد در غیراینصورت آیتم به صورت  "صحیح

امتیازدهی شــد. در صــورت عــدم اطمینــان از  "ناصحیح"
به آیتم مورد نظر امتیازي تعلق نگرفــت. ایــن دهی، امتیاز

ــرات در انعطاف ــراي تغیی ــازدهی روش ب ــذیري در امتی پ
  باشد.قانون و براي استفاده در کشورهاي مختلف می

هــاي شاخص ایمنی، بــه صــورت درصــدي از آیتم - 4
  .گردید هاي مشاهده محاسبهآیتم در ارتباط با تمامی "صحیح"

  
هــاي مشــاهده شــده در هــر ، آیتمElmeri+روش  :1شــماره  جــدول

  )11(ایستگاه کاري
  

  هاي فرعی و معیارآیتم  آیتم اصلی
  شود. شهودي را مرتکب نمیهاي مریسککند و یاستفاده مرا الزم  فرديحافظت  زاتیکارگر تجه - 1  منیا يرفتارها

 

  را در برندارد.   نیسنگحمل و نقل دستی بار  ایخطرناك  يتکرار وظایفکار  نیا - 1  یارگونوم
  ارگونومیک دارند. یطراح زاتیو تجه آالتو ابزار يکار ستگاهیا - 2
  

  .مطابقت دارند یمنیا يبا استانداردها یمنیا يهاقرار دارند. دستگاه منیا یاتیعمل طیآالت در شرا نیماش - 1  آالتنیماش یمنیا
  آالت با استاندادرهاي ایمنی مطابقت دارند. وسایل کنترل ماشین - 2
  

   يرهایمس
  عبور و مرور

تردد عابران و مسیرهاي هستند.  بدون لغزندگیو  گذاري شدهعالمت، مسیرهاي تردد مستحکم بوده - 1
  .مطابقت دارد یمنیا يسقوط با استانداردها فاظ حفاظت ازح اند.شدهدرصورت لزوم از هم جدا  هینقل لیوسا

  .مطابقت دارند یمنیا يو عالئم خروج با استانداردها ياضطرار هايیخروج - 2
  

  و  نظافت
  بینظم و ترت

  روغن و آب هستند. ریزشفاقد پاکیزه بوده و شلوغ نیستند،  مسیرهاي تردد - 1
  .هستند يضرور ریغ ایاز اش يو عار تمیزسطوح  ریو سا االتنیح ماشو، سطهاکار، قفسه هايزیم - 2
  اند.پر نشده حداز  شیظروف زباله ب - 3

  

  باشد. می صدا ناراحت کننده ای ح خطرناكوفاقد سط يکار ستگاهیا - 1  یبهداشت صنعت
  .کننده است رهیاز تابش خ يو عار یکاف يکار ستگاهیا روشنایی - 2
  .خطر استیت و سرعت هوا ب، رطوبيکار ستگاهیا يدما طیشرا - 3
 یمنیا . برچسبشودبه صورت ایمن انجام می ییایمیمواد شکار با است.  منیو ا زیتم يکار ستگاهیا يهوا - 4

  باشد.می ی مقرر شدهمنیا يمطابق با استانداردها
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  هایافته
بــه عنــوان یــک شــاخص معتبــر در  Elmeri+روش 

در  .)13(تارزیابی عملکرد ایمنی صنایع شناخته شده اســ
ایستگاه کاري مورد بررســی قــرار گرفتــه  19این مطالعه 

ها نشــان بررســی یافتــه 2اره جــدول شــم است. با توجه به
 کارخانــه Elmeri+میانگین نمره کلــی شــاخص دهد که می

  درصد بوده است. 07/39سفال تولید آجر 
هاي مورد بین کارگاه Elmeri+مقایسه شاخص کل 

دهد، اتاق نگهبــانی (بــا شــاخص ایمنــی بررسی نشان می
ترین (با شــاخص ایمنــی برق ایمندرصد) و اتاق  36/76
ترین ریســکی 2و واحد بــارگیري کــوره  )صددر 29/64

). 1شــماره  نمودارباشند () میدرصد 9(با شاخص ایمنی 
ـــارگیري  ـــومی،  2در واحـــد ب ـــاي ارگون ـــراي معیاره ب

ــب و  ــم و ترتی ــت و نظ ــرور، نظاف ــور و م ــیرهاي عب مس
بهداشت صنعتی هیچگونــه وضــعیت صــحیحی مشــاهده 

تــرین کم درصد 06/19نشد. بهداشت صنعتی با میانگین 
 بــاالترین درصد 80/70نمره و رفتارهاي ایمن با میانگین 

در  Elmeri+نمره را در میان ابعاد یــا معیارهــاي شــاخص 

 نمــوداربررســی نشــان داده اســت ( کارگــاه هــاي مــورد
ایســتگاه  12ایستگاه مورد بررسی،  19). از میان 2شماره 

صنعتی با استاندارد ایمنی مطابقــت از نظر معیار بهداشت 
ــا ن ــن شــرکت ب ــومی هــم در ای داشــتند. وضــعیت ارگون

بعــد از بهداشــت صــنعتی، درصــد  81/29میــانگین نمــره 
ــاکــم ــاق را ب ــرین انطب ــان داد.  ت ــعیت اســتاندارد نش وض

ها، بــارگیري کــوره، نظــافتچی هاي کاري کورهایستگاه
ترین نمره را از دیدگاه معیــار کوره و راننده تراکتور کم
ــد.  ــان دادن ــومی نش ــی ارگون ــعیت ایمن ــد وض ــر بُع از نظ

ــور و  ــرور مســیرهاي عب ــوره م ــارگیري ک  3آشــپزخانه و ب
ــرین نمــره را کســبکــم انــد. از نظــر بُعــد ایمنــی نموده ت

کن و نگهبانی آالت و تجهیزات اتاق برق، خشکماشین
، انبار قطعات و 3بارگیري کوره باالترین نمره و ایستگاه 

را بــه خــود  تــرین نمــرههمچنین راننــدگی تراکتــور کــم
از نقطــه نظــر معیــار نظافــت و نظــم و اند. اختصاص داده

و بــارگیري کــوره در  1ترتیــب، ایســتگاه کــوره شــماره 
هاي مختلــف قــرار داشــتند ترین سطح بین ایســتگاهپایین

  ).2 شماره (جدول
  

  
  

  
  

  فالهاي مختلف کاري کارخانه تولید ستگاهدر ایس Elmeri+ص نمره کل شاخ :1نمودار شماره 
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 پژوهشی

  هاي مختلف کارخانه تولید سفالو ابعاد مختلف آن در قسمت Elmeri+ارزیابی شاخص  :2شماره  جدول
  

 )٪(شاخص کلی واحد  بهداشت صنعتی  نظافت و نظم و ترتیب  مسیرهاي عبور و مرور  آالتایمنی ماشین  ارگونومی  رفتارهاي ایمن  واحدها

  14/57  56/55  67/66  00/25  00/70  86/42  67/66  تراشکاري و قالب سازي
  14/24  00/0  00/0  00/50  15/46  00/0  43/71  1کوره شماره 
  33/33  00/0  56/55  00/25  67/66  00/0  00/80  2کوره شماره 
  30/30  00/0  50/62  29/14  00/75  00/0  00/70  3کوره شماره 

  58/32  00/0  00/50  00/25  عدم مشاهده  77/30  14/57  1سیمان کاري کوره 
  28/16  00/0  33/33  00/50  00/0  69/7  67/66  2ي کوره سیمان کار

  82/16  00/0  67/41  00/25  77/30  00/0  00/60  1بارگیري کوره 
  00/9  00/0  00/0  00/0  86/42  00/0  00/30  2بارگیري کوره 
  92/29  00/0  33/33  25/31  00/0  33/33  67/66  3بارگیري کوره 

  11/49  00/0  55/45  00/100  عدم مشاهده  00/0  00/100  نظافتچی کوره 
  04/27  00/0  44/44  46/38  06/47  76/11  67/66  سالن تولید 

  36/76  11/61  00/100  00/100  00/100  67/66  00/100  نگهبانی
  86/52  75/68  00/60  18/18  67/66  33/33  67/66  آماده سازي 
  00/50  00/50  56/55  00/40  00/0  00/60  00/100  انبار قطعات 
  78/38  00/0  00/50  57/28  00/100  00/50  73/33  خشک کن 
  57/50  00/60  86/42  00/0  عدم مشاهده  00/50  00/100  آشپزخانه 
  29/64  22/22  00/75  67/66  00/100  00/100  00/50  اتاق برق 
  53/60  44/44  33/58  00/100  00/50  00/80  00/60  اتاق فنی 

  53/23  00/0  عدم مشاهده  00/50  00/0  00/0  67/66  راننده تراکتور
  07/39±44/18  06/19±09/27  11/49±58/25  07/44±70/33  69/49±83/37  81/29±41/31  80/70±54/21  میانگین و انحراف معیار نمره هر بُعد

  

  ، نمره شاخص صفر بدست آمده است.بوده است "ناصحیح"مشاهده نشده است و تمامی موارد  "صحیح"در مواردي که هیچگونه وضعیت  Elmeri+نکته: با توجه به فرمول محاسبه شاخص  : *

  
  

  
  

 در Elmeri+کلــی معیارهــاي اصــلی شــاخص  نمــره :1 شماره نمودار
  سفالتولید  کارخانه
  

  بحث
 براي Elmeri+ها نشان داد نمره کلی شاخصبررسی

ــه ــفال کارخان ــاري ایســتگاه 19 در س ــورد ک ــی، م  بررس
مــورد  39ي مطابقــت که به معنا است درصد بوده 07/39

ــر  ــاخص  100از ه ــی ش ــتانداردهاي ایمن ــا اس ــاهده ب مش
+Elmeri باشد و از این رو بیانگر وضــعیت نــامطلوب می

 سطح عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی شرکت مورد مطالعــه
 Elmeriباشد. جهانگیري و همکاران سطوح شاخص می

درصــد)،  25را به چهار ســطح خیلــی ضــعیف (صــفر تــا 
) و درصــد 75تــا  50) متوســط (درصد 50ا ت 25ضعیف (

ــوب ( ــا  75خ ــد 100ت ــتهدرص ــدبندي نموده) دس  .)19(ان
دهد کــه کارخانــه مــورد مطالعــه از نظــر ها نشان مییافته

وضعیت ایمنی و بهداشت شــغلی در وضــعیت نــامطلوبی 
ترین مشکالت ایمنی و بهداشــت شــغلی بــه است و بیش

ســازي هاي سفاللحاظ ماهیت آالینده فرایندها و فعالیت
شــود در ارتبــاط بــا که اغلب به صورت دستی انجــام می

  و ارگونومی ارزیابی گردید. یبُعد بهداشت صنعت
به لحاظ این واقعیت که مطالعه مشابهی با استفاده از 

سازي صورت نگرفته است، این شاخص در صنعت سفال
 انــد،مقایسه نتایج با مطالعاتی که از این شــاخص بهــره گرفته

انجام گرفت. در مطالعه کاظمی و همکاران که عملکــرد 
ــا ایمنــی و بهداشــت یکــی از صــنایع فــو الد خوزســتان ب

مورد ارزیابی قرار گرفــت، نمــره کلــی  Elmeriشاخص 
درصد بــرآورد گردیــد کــه بیــانگر عملکــرد  69شاخص 

متوســط بــه لحــاظ ایمنــی و بهداشــت شــغلی در صــنعت 
 و همکاران که اعتبار شاخص Laitinen .)13(مربوطه بود

+Elmeri  را بعنوان ابزاري جهــت ســنجش ســطح ایمنــی
 شرکت مــورد ارزیــابی قــرار 128یک سازمان براي ارزیابی 

دادند، چنین نتیجه گرفتند که نتایج سنجش سطح ایمنی 
هاي وسیله این ابــزار همبســتگی معنــاداري بــا شــاخصهب
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در  .ها داردهاي تجمعی حوادث در سازمانمبتنی بر داده
 هاي شــرکت بــاگروه مطالعه ایشان مقادیر این شاخص براي

  .)11(درصد گزارش شده است 75بدترین مقادیر شاخص 
ــه   و همکــاران نمــره شــاخص Rudakovدر مطالع

Elmeri ،62 نشــان  هاکه این یافته ،)14(درصد بوده است
دهــد وضــعیت عملکــرد ایمنــی و بهداشــتی کارخانــه می

لعــات گذشــته بســیار سفال مورد مطالعه در مقایسه بــا مطا
  پایین بوده است.

نتایج مطالعه حاضر نشان داده است بُعد رفتار ایمنی 
درصــد، بــاالترین رتبــه و بُعــد بهداشــت  80/70بــا نمــره 

ترین رتبــه را در بــین درصد پــایین 06/19صنعتی با نمره 
ســازي در صــنعت سفال Elmeri+گانــه شــاخص  6ابعــاد 

ه و همکــاران کــه داشته است. در مطالعــه ملکــوتی خــوا
هاي آموزشــی و وضعیت ایمنــی و بهداشــت آزمایشــگاه

تحقیقانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس رویکــرد 
Elmeri باالترین رتبه مربوط بــه  مورد بررسی قرار دادند

) بــوده درصــد 46/86±89/12ایمنــی فــردي (رفتــار  بُعــد
ایــن  .)21(است که با یافته مطالعه حاضــر همخــوانی دارد

در حالی اســت کــه در مطالعــه کــاظمی و همکــاران کــه در 
 وزستانایستگاه کاري در یکی از صنایع فوالد استان خ 288

ترین نمره را آالت بیشانجام شده است بُعد ایمنی ماشین
به خود اختصاص داده بود که از این نظر با مطالعه حاضر 
همخوانی ندارد ولی مطابق مطالعه حاضــر بُعــد بهداشــت 

مطــابق  .)13(ترین رتبه برخوردار بوده استصنعتی از کم
کــاري ، ایستگاه بارگیري و ســیمان1شماره نتایج نمودار 

هاي مختلــف ترین نمره در بین ایســتگاهکوره داراي کم
دهد بُعد وضعیت بهداشــتی یها نشان ماند که بررسیبوده

آور شــغلی ها با توجه بــه وجــود عوامــل زیــاناین قسمت
بسیار نامطلوب بوده است. بررسی دالیل پایین بودن بُعــد 
بهداشت صنعتی در صنعت مورد مطالعه نشان داده اســت 
ــالن  ــس در س ــتگاه وال ــداي دس ــدا (ص ــر و ص ــود س وج

سازي خاك، دستگاه فــک و خــرد کــن، دســتگاه آماده
گیري، دستگاه نوار برش تخلیه و ...)، عــدم وجــود البق

روشنایی کــافی (در ســالن تولیــد و تخلیــه، ســالن آمــاده 

هــا، سازي) و وجود تنش حرارتی و رطوبت بــاال (کــوره
کــن و تاسیســات) از جملــه عــواملی بــوده قسمت خشک

است کــه منجــر بــه کــاهش ســطح بهداشــت صــنعتی در 
عــالوه بــر ایــن شــرایط کارخانه مورد مطالعه شده است. 

ها و تجهیزات بســیار خطرنــاك بــوده و از ایمنی دستگاه
رو آسیب و صدمه به کارگر محتمل است. لذا جهت این

کنتــرل مخــاطرات بهداشــتی در گــام نخســت ارزشــیابی 
ترین مخاطرات هاي حرارتی که اصلیتنشمیزان صدا و 

، جهــت کاري کــوره هســتندبــارگیري و ســیمانایستگاه 
بررسی  اقدامات کنترلی مناسب موثر خواهد بود. اجراي

هاي مختلــف کــاري در ایســتگاه بُعد وضعیت ارگونومی
ها، بــارگیري کــوره نشان داده است ایستگاه کاري کوره

و نظافتچی کوره و راننده تراکتور داراي کمتــرین نمــره 
انــد و شــرایط بســیار نــامطلوب ارگونومیــک ممکن بوده

کاري، خم شدن بیش از حــد،  نظیر پوسچرهاي نامناسب
ایستادن طوالنی مدت، انجام حرکــات تکــراري و ... در 

هاي کــاري مشــهود بــوده اســت. بــازطراحی این ایستگاه
هاي هاي کاري از نظر ارگونومی، انجام آموزشایستگاه

الزم در خصوص نحوه صحیح انجام کار، رعایــت نظــام 
وه هــاي الزم بــراي نحــاســتراحت، انجــام آموزش -کــار

صحیح بلندکردن بــار و ... از جملــه اقــداماتی اســت کــه 
  باشد.جهت بهبود بُعد ارگونومی الزم می

ــرور  ــور و م بررســی وضــعیت ایمنــی مســیرهاي عب
هاي کاري نشان وضعیت نــامطلوب آشــپزخانه و ایستگاه

ــوره  ــارگیري ک ــتگاه ب ــم 3ایس ــه مه ــرین دارد. از جمل ت
سیرهاي عبور و مواردي که به عنوان موارد ناصحیح در م

مرور آشپزخانه و بارگیري کوره مشاهده شده است عدم 
وجود مسیر تردد ثابــت بــه دلیــل ریخــت پــاش در محــل 
کار، عــدم وجــود خروجــی اضــطراري، وجــود ســطوح 
لغزنده در آشپزخانه و عدم وجــود حفــاظ مناســب بــراي 

بــوده  3جلــوگیري از ســقوط در محــل کــوره بــارگیري 
ح ایمنی و کاهش خطراتــی است. لذا جهت افزایش سط

نظیر لیز خوردن، زمین خوردن، سقوط و ... که در نتیجه 
آیــد، وجــود میهوجود مســیرهاي عبــور مــرور نــاایمن بــ
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 پژوهشی

شناسایی نقــاط خطرنــاك در مســیرهاي عبــور و مــرور و 
ها، استقرار تجهیــزات در جــاي مناســب و سازي آنایمن
وثر آوري مواد اضافی از مسیرهاي عبــور و مــرور مــجمع

ــوده و بهره ــري کــارگران از کفــش مناســب باعــث ب گی
  کاهش حوادث لیزخوردگی خواهد شد.

نظم و نظافت کارگاهی از جمله فاکتورهایی اســت 
که در افزایش سطح ایمنــی و کــاهش نــرخ حــوادث در 

کند که از این نظــر ایســتگاه صنعت نقش اساسی ایفا می
ممکــن ترین سطح نظم و نظافت در پایین 1کوره شماره 

کــه مســیرهاي تــردد پــاکیزه طوريبهوجود داشته است، 
 آالتماشــیناند، میزکــار و ســطوح نبوده و بسیار شلوغ بوده

کثیف بوده است و جهت ارتقا وضــعیت نظــم و نظافــت 
از ســایر  بــیش 5Sســازي نظــام ایــن واحــدها لــزوم پیاده

  باشد.ها میواحد
خانه هاي مطالعه حاضر نشان داده است که کاریافته

مورد مطالعه از نظر وضعیت ایمنــی و بهداشــت عملکــرد 
 مطلوبی نداشته اســت و در میــان ابعــاد مختلــف شــاخص

+Elmeri، ســازي بُعد بهداشت صنعتی در کارخانــه سفال
گــردد بــا کم ترین نمره را داشته اســت. لــذا پیشــنهاد می

توجه بــه اهمیــت موضــوع ایمنــی و بهداشــت و حفــظ و 
هاي وي کــاري بــا اســتقرار سیســتمصیانت از سالمت نیر

اقــدامات مــوثر  ISO 45001و  HSE-MSمدیریتی نظیر 
در قالب یک برنامه مشخص و مــدون صــورت گیــرد. از 

تــوان بــه تــاثیر نظــر هاي این تحقیق میجمله محدودیت
ــا  ــحیح و ی ــوارد ص ــخیص م ــناس در تش شخصــی کارش
ــراي  ــالش کــارگران ب ــی و بهداشــتی و ت ناصــحیح ایمن

نشان دادن شرایط طبیعی محیط کــار بــا توجــه غیرواقعی 
اقدامات صورت گرفته براي مشاغل ســخت و زیــان آور 
ــذا بــراي انجــام  در صــنعت مــورد مطالعــه اشــاره کــرد. ل

 گردد جهت افزایش صــحتهاي بعدي پیشنهاد میپژوهش
ارزیــابی، تشــخیص مــوارد صــحیح و ناصــحیح براســاس 

تی و نتــایج آور بهداشــنتایج انــدازه گیــري عوامــل زیــان
ارزیابی ریسک در صنایع مختلف انجام گردد. همچنــین 

اي بــا اســتفاده  از ایــن توصیه می شود مطالعات مداخلــه
شاخص و به صورت تعیین تاثیرگذاري اقدامات کنترلی 
به صورت قبل و بعد از اجرا اقدامات کنترلی بــا اســتفاده 

  مورد بررسی قرار گیرد. Elmeriاز نتایج شاخص 
  

  زاريسپاسگ
نامه کارشناســی ارشــد بــا مطالعه حاضر حاصل پایان

 بــــا کــــد اخــــالق 1400ســــال  8704شــــماره طــــرح 

IR.MAZUMS.REC.1400.8704 ــد. می ــندگان باش نویس
ــود  ــپاس خ ــب س ــه مرات ــات و از را مقال ــت تحقیق معاون

ــدران ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــاوري دانش ــدیریت فن   ، م
ـــازي بـــراي همکـــاري کارکنـــان شـــرکت سفالو  س

  دارند.شان اعالم مییمانهصم
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