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  چکیده

شوند. از  می آمیز محسوب های صنعتی در مشاغل مخاطره سیستم ترین زیرهای ایمنی در زمرة مهم سیستم     
سازی مناسب این حوزة  های صنعتی در گرو ایجاد و نهادینه پذیری شرکت رو توسعة پایدار و حفظ رقابتاین

های دخیل در گزینش نظام مدیریت  ها و زیرشاخص است. هدف از انجام این پژوهش، ارائة شاخص اجرایی 
ای پتروشیمی است. نتایج این تحقیق ه ایمنی و ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی عطف به مقتضیات شرکت

های فرهنگ ایمنی، فرایند، عملکرد کارکنان و کارکنان، حائز بیشترین اهمیت در  گویای آن است که شاخص
ترتیب  به OHSAS18001 ،ANSI- Z10،HSG65های های اصلی است. همچنین سیستم میان شاخص

سازی هر نظام مدیریتی  تند. بدیهی است در پیادههای مورد مطالعه هس سازی در سازمان دارای اولویت پیاده
ها و  واسطة آموزههای زمان، هزینه و کیفیت مورد انتظار حائز اهمیت است. اما در این تحقیق به توجه به فاکتور

زنی با سالمت و ایمنی کارکنان )جان  بینی اسالمی و ایرانی ما که هیچ شاخصی قابل مبادله و چانهجهان

 . است نظر شده های زمان و هزینه صرف ست از شاخصها( نی انسان
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 411/11/1311 تاریخ پذیرش مقاله: ،41/41/1311 تاریخ دریافت مقاله:
 .دانشگاه تهران ،دانشیار *
  )نویسنده مسئول(. استادیار، پردیس قم دانشگاه تهران **

Email: ghasemiahmad@ut.ac.ir   
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 . مقدمه1

های سازمان آسیب  شوند و ممکن است به افراد یا دارایی  اتفاقات گوناگونی که حادثه نامیده می     
بینی ناپذیرند و درنتیجه  ین اتفاقاتی معموالً پیشکنند. چن  ایفا می  رسانند، در زندگی روزمره نقش مهمی

گردند. اما این نگرش     ها تلقی میحاصل بخت و اقبال، سرنوشت و تقدیر و خواست خدا و نظایر این
شد،   مورد عوامل طبیعی خطر تا حدی توجیه می پذیر و غیرعلمی که در گذشته غالب بود و در تقدیر
  تر داده تدریج جای خود را به نگرش مثبتهای انسانی به ی از فعالیتویژه در زمینة مخاطرات ناشبه

 است.
بینی هستند و لذا به کمک  است که اکثر حوادث، قابل پیش امروزه این گزاره پذیرفته شده      

 .[3]ها جلوگیری کرد توان از آن  تمهیدات ایمنی مناسب می
 اد میالدی و با بروز حوادثی نظیر نیروگاه چرنوبیلاز بروز حوادث متعدد در اواخر دهة هشتپس     
باید در بوپال  (، حادثة کارخانه یونیون کار1111) سوزی سکوی نفت آلفا(، حادثة انفجار و آتش1111)

های صنعتی در  هند و... مفهوم فرهنگ ایمنی ظهور کرد تا شاید بتواند عدم توفیق فناوری و پیشرفت
 نماید. پیشگیری از حوادث را جبران

در مراجع مختلف، تعاریف متعددی از فرهنگ ایمنی آمده است. نکتة مشترکی که در تعاریف      
ها،  باشد این است که مفهوم فرهنگ ایمنی چیزی جز ارزش  متعدد فرهنگ ایمنی کامالً محسوس می

 . [1] باشد باورها و تفکرات و رفتارهای افراد در مورد ایمنی نمی
گذاری یک شرایط ایمن و خوب در سازمان  دهندة پایههایی که نشان رین شاخصیکی از بهت     
 . [11] باشد، وجود نگرش مثبت نسبت به ایمنی در سطح کل کارکنان سازمان است  می
ها قابل تعریف در سطوح مختلف است. بدین ترتیب در برخی  فرهنگ ایمنی در سازمان     

ای از فعالیت که منجر به موفقیت  عنوان جنبهخارجی و نه به عنوان یک الزامها ایمنی به سازمان
های تولیدی و  های دیگر فعالیت شود. اما عملکرد ایمنی مانند جنبهسازمان خواهد شد، قلمداد می

 گیرد.  خدماتی سازمان، و نه فراتر از آن مورد توجه قرار می
تردید در صنایع مختلف از سوی  که بی ای است تالش در جهت کاستن از حوادث و سوانح، گزینه     

است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی تقویت،  مدیران آن صنعت مورد تأیید قرار گرفته 
 سازی و رشد و ارتقای فاکتورهای فرهنگ ایمنی است. نهادینه
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وضعیت  توان فرآیندی شامل تصویر نمودن  بر همین اساس، مهندسی فرهنگ ایمنی را می     
ها و  مطلوب، بررسی وضعیت موجود، تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و استفاده از ساختار

 (.1منظور رسیدن به وضعیت مطلوب دانست )نمودارمند به های نظام ابزارها و روش
درستی درک شده و در سازمان مهندسی فرهنگ ایمنی فرآیندی پویاست و چنانچه این مفهوم به     
ها حائز اهمیت است. نگرش بهبود مستمر  ها به اهداف و راهبرد کار گرفته شود، در دستیابی شرکتبه

 .دنبال داردای در بهبود وضعیت فرهنگ ایمنی سازمان به به مقولة فرهنگ ایمنی نتایج قابل مالحظه
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ]1[. الگوی مهندسی فرهنگ ایمنی1نمودار 
 

های اصلی برای  عنوان مؤلفهد باید بررسی شود و چه عواملی بهاینکه چگونه وضعیت موجو     
باشند   سنجش وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب باید درنظر گرفته شود، از مسائل اساسی می

 یافته برای سازمان حائز اهمیت است.دهی یک فرهنگ ایمنی تکاملکه در شکل
-های مدیریتی ایمنی صنعتی، به برمبنای سیستم از شناسایی معیارهای اصلیدر این پژوهش پس     

کارگیری در راستای های برتر و یک سیستم مدیریت ایمنی مناسب برای به دنبال یافتن شاخص
 استقرار فرهنگ ایمنی مطلوب هستیم. 

 استفادهایم. سپس با های رایج ارزیابی مدیریت ایمنی پرداخته در این مقاله در ادامه به بررسی مدل     
های رایج  بندی سیستم شاخصه به رتبه گیری چند های کیفی و منطق تصمیم از مفاهیم پژوهش

 ایم. پرداخته
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

تاکنون رویکردهای متنوعی درجهت بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت و تقویت فرهنگ ایمنی و      
 است.  تایج خاص خود بودهکار گرفته شده که هریک داری نبهداشتی سازمان به

های مختلف عالوه بر  در حوزه   ها حاکی از آن است که استفاده از رویکرد سیستمی اما یافته     
 است. همراه داشته ها بهبود کارایی و اثربخشی و افزایش بازده عملیات را نیز به سازی فعالیت یکپارچه
های مختلف مدیریت ایمنی و بهداشت را  سیستمها و صنایع  بر همین اساس بسیاری از سازمان     
های اصلی بهبود و رشد فرهنگ  کارگیری مؤلفهاند. طبیعتاً به عنوان مبنای فعالیت خود قرار دادهبه

های مدیریتی، مدیران صنایع را در راستای شناخت نقاط قوت و ضعف  ایمنی در کنار این سیستم
کند تا اقدامات مؤثر را درجهت بلوغ   و به آنان کمک میفرهنگ ایمنی حاکم بر سازمان یاری نموده 

 کار بندند. فرهنگ ایمنی سازمانی به
ایم و در ادامه به ارائة تکنیک  های رایج ایمنی پرداخته در این بخش ابتدا به بررسی سیستم     

 چپردازیم. گیری چندشاخصه می متناسب با مقتضیات مسئله با رویکرد تصمیم
دهی و اصالح و بازنگری  های مدیریتی و نظام گزارش و اشاعة استفاده از سیستمبا رشد      

شدت کاهش یافته و این کاهش در زمان بلوغ فرهنگ ایمنی در سازمان و فرآیندها، میزان حوادث به
 گیر قابل درک خواهد بود. شکل چشمپذیری کارکنان بهکنترلی و مسئولیت حاکم شدن خود

 

 ایمنی و بهداشت شغلی  های مدیریت سیستم

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
( انتشار British Standardتوسط مؤسسة استاندارد بریتانیا ) 1111در سال  OHSAS 18001شغلی 
داشتی توانمند های ایمنی و به ها را برای کنترل و حداقل نمودن ریسک سازمان ،این مدل یافت.

شامل عناصر  OHSAS(. استاندارد 1دهد )جدول   ها را در این زمینه ارتقا میساخته و عملکرد آن
 . [1] باشد  دهندة زیر میتشکیل
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 و موارد مرتبط با هر عنصر سیستم OHSAS 18001:2007عناصر سیستم  .1جدول

 موارد مرتبط عناصر سیستم

 
 خط مشی

 ایمنی و بهداشتی سازمان باشد های متناسب با ریسک

 در برگیرنده تعهد مدیریت نسبت به بهبود مستمر باشد

 دربرگیرندة تعهدات نسبت به الزامات استاندارد الزامات قانونی و الزامات سازمان باشد

 افراد سازمان باشد  در دسترس و قابل ابالغ به تمامی 

 
 ریزیطرح

 خطرات، ارزیابی ریسک و اجرای اقدامات کنترلی ایجاد روش اجرایی برای شناسایی

 ایجاد روش اجرایی برای دستیابی به الزامات قانونی

 سازمان در کلیه سطوح و تدوین برنامه برای دستیابی به اهداف OH & Sتعیین اهداف 

 
 

 استقرار و اجرا

 ها و اختیارات مسئولیت

 آگاهی، آموزش و صالحیت

 مشاوره و ارتباطات

 مستند سازی و کنترل عملیات

 آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری

 
 بررسی و اقدام اصالحی

 گیری و پایش عملکرداندازه

 ها، اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه عدم انطباق

 سوابق و مدیریت سوابق

 ممیزی

 
 بازنگری مدیریت

 ای ارزیابی دوره

 یستمحصول اطمینان از مناسب بودن س

 حصول اطمینان از کفایت سیستم

 حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم
 

سیستم موفق مدیریت ایمنی و بهداشت  .(HSG 65)سیستم موفق مدیریت ایمنی و بهداشت

این   مرحله است که تمامی  1ریزی شده و این سیستم دارای  طرح (PDCA) بر مبنای چرخه دمینگ
 HSG65طور کلی سیستم (. به2باشد )نمودار   یزی در ارتباط میصورت مستقیم با مممراحل به

کند و   شرایطی که سازمان اکنون در آن قرار دارد و شرایطی که سازمان برای رسیدن به آن تالش می
 کند.  چگونگی رسیدن به این وضعیت را ترسیم می

 
 
 
 
 

HSG 65 اشت . ارتباط عناصر سیستم موفق مدیریت ایمنی و بهد2نمودار   
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با  2441انستیتو استاندارد ملی آمریکا در سال  . (OHSMS ANSI- Z10)سیستم مدیریت
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  (AIHA)همکاری انجمن بهداشت صنعتی آمریکا 

انتشار داد. این استاندارد اولین استاندارد یکپارچه برای   ANSI- Z10AIHAای را با نام حرفه
 ANSIهای استقرار استاندارد  الیه 3شود. در جدول  ایمنی و بهداشت صنعتی محسوب میهای  سیستم

 .[12] است مشخص گردیده 
 

 و موارد مرتبط با هر عنصر سیستم (OHSMS ANSI- Z10. عناصر سیستم مدیریت )3جدول 

 موارد مرتبط عناصر سیستم

 
مدیریت رهبری و مشارکت 

 کارکنان

 مشی ایمنی و بهداشت ایجاد و در نظر داشتن خط

 تعهد و مسئولیت پذیری

 مراحل باید وجود داشته باشد   مشارکت کارکنان در تمامی

 ها ها و مسئولیت تعیین نقش

 ایجاد مسئولیت پذیری

 Business Planهای ایمنی با  رویکرد ادغام برنامه

 موانع مشارکت کارکنان از سوی مدیریت برطرف شود

 ان نسبت به فراهم آوردن اطالعات مناسب برای مدیریت باتوجه به زمان تعیین شدهتعهد کارکن

 
 ریزیبرنامه

 بندی ها و اولویت ارزیابی برنامه

 گذاریهدف

 تخصیص منابع

 
 اجرا و عملیات

 کنترل سلسله مراتبی

 بازنگری طراحی و مدیریت تغییر

 تدارکات

 کاران پیمان

 حیت و شایستگیآموزش، آگاهی و صال

 ارتباطات

 مستندسازی و فرآیند ثبت و کنترل

 
 ارزیابی و اصالح عملیات

 گیری و ارزیابیمانیتورینگ، اندازه

 تحقیق رویداد

 ممیزی

 عملیات اصالحی و پیشگیرانه

 ریزیبازخور فرآیند برنامه

 
 بازنگری مدیریت

 تعریف فرآیند بازنگری

 گری و اجرایی نمودنهای بازن تحلیل خروجی

 ارزیابی استراتژیک سیستم مدیریت ایمنی
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زیر  21( به ارائة مدلی با شش معیار اصلی و 2441چیندا و محمد ) .مدل اعتالء فرهنگ ایمنی
دارد. با این  EFQMشاخص برای اعتالی فرهنگ ایمنی ارائه نمود. این مدل تشابه زیادی با مدل 

ایج، تنها یک معیار اهداف مطلوب نظر سیستم ایمنی است. این مدل جای چهار معیار نتتفاوت به
ها و پانصد امتیاز دیگر به  ساز امتیاز بوده که پانصد امتیاز به توانمند 1444دارای  EFQMمشابه مدل 

 (.3نتایج اختصاص دارد )نمودار
 

 
 

ت برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی مناسب ( معتقد اس2441جلر ) .مدل فرهنگ جامع ایمنی
 پرداختن به سه رکن زیر با اهمیت است: 

آالت، نظم و آراستگی، شرایط جوی، فرآیندهای مهندسی،  محیط که شامل ابزار، تجهیزات، ماشینـ 
 باشد.  استانداردها و عملکردها می

 و شخصیت و انگیزه است.شخص که دربرگیرنده مواردی مانند دانش، مهارت، هوش، توانایی ـ 
 پذیری، آموزش، ارتباطات، فعال بودن، همدردی و دلسوزی است. رفتار کارکنان که شامل مسئولیتـ 

 

 نتایج
 

 خط مشی و توانمندسازها
(08راهبرد)  

 آگاهی از ارتقاء ایمنی 

همسویی بهرهوری و  
 اهداف ایمنی

 های ایمنی استاندارد 

 ها رویه و قوانین 

 

(088) جنتای  
 رضایت شغلی 

 رفتار کاری ایمن 

 شمار تصادفات 

 انتظارات مشتری 

 تصویر سازمانی 

 روحیه نیروی کار 

 هزینه تصادفات 

 

(09کارکنان)  
مسئولیت ایمنی و 

سازی توانمند  
 درک مشترک از ایمنی

سازی اجین  
 محیط حمایتی

 بار کاری
 فشار کاری

 (08ها و منابع) شراکت

 منابع سازمانی

 / ایمنی/منابع مالی

منابع ا نسانی/ مشارکت 

 نفعان طرح ذیو  کنندگان ر

  
 

 

(148ها) فرایند  
 آموزش ایمنی 

ارزیابی ریسک و  
 صدمات

 ها مدیریت هزینه 

 مستندات ایمنی 

 کاوی نظام بهینه 

 سیستم بدون سرزنش 

 ریزی چیدمان برنامه 

 داری نگه تعمیرات و 

 

 

(08رهبری)  
تعهد مدیریت  

 ارشد

ارتباط دوسویه  
 بخشاثر

 شناسی وظیفه 

مدیریت مبتنی بر  
 شواهد

 

 

 .]1[. مدل اعتالی فرهنگ ایمنی3نمودار
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تأثیر  Gellerاست اما  از این بیشتر به مواردی مانند محیط و شخص پرداخته شدهتا پیش     
 است. دادهکاراکترهای شخصیتی کارکنان بر رفتار ایمن را مورد ارزیابی قرار 

 

( براساس هرمی است که 2414مدل پیشنهادی پتنکر و سابین ) .مدل تکامل یافتة فرهنگ ایمنی
هایی که انجام دادند به این  ها با ارزیابیدهد. آناجزاء تأثیرگذار بر فرهنگ ایمنی سازمان را نشان می

 شود:مرحله کامل می 1نتیجه رسیدند که فرهنگ ایمنی در 
 انهای سازمها و مأموریتارزیابی استراتژی .2ای و فرضیات قطعی و مسلم های پایهزشارزیابی ار. 1
ارزیابی مواردی مانند تعهد مدیریت، میزان اعتماد و اطمینان و نحوة  .1ارزیابی جوّ ایمنی سازمان  .3

وز نهایت منجر به بر های نوپدید مطرح شده و درهای کاری که تحت عنوان ویژگیعملکرد گروه
 (.1)نمودار گرددرفتار از سوی کارکنان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .]13[. مدل تکامل یافتة فرهنگ ایمنی1نمودار 
 

های نوپدید است شاخصة اساسی این مدل قرارگرفتن عامل رفتار سازمانی در راس هرم و ویژگی     
 اند. عنوان معیارهای فرهنگ ایمنی سازمان مورد توجه قرار گرفتهکه به

 

( به بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی در 2412لیانینگ ژنگ و یانگ جاو ) .مفهومی فرهنگ ایمنیمدل 
های تأثیرگذار بر فرهنگ  از تعیین شاخص ها پسصنایع ساختمانی و عمرانی در چین پرداختند. آن

ها  وجودآورندة فرهنگ ایمنی پرداخته و با تهیة پرسشنامهایمنی به تعیین معیارهای اساسی و به
ها و معیارها توانستند مدل بهبود یافته و مفهومی فرهنگ ایمنی در صنایع  راساس این شاخصب
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ساختمانی در چین را ارائه دهند. براساس این مدل در مرحلة بعدی این مطالعه، تفکیک هریک از 
 (.1)جدول های تأثیرگذار مدّنظر قرار گرفتمعیارها باتوجه به شاخص

 
 .]11[ها براساس مدل مفهومی فرهنگ ایمنی در صنایععوامل تأثیرگذار بر آنها و  . تفکیک شاخص1جدول

 
ها برای ارزیابی و گزینش های آن همراه زیرشاخصها به های معرفی شدة شاخص براساس مدل     

باشد. در این   این موارد قابل مشاهده می 1های ایمنی استخراج گردیده است که در جدول  سیستم
 های متعدد بنا به علل زیر: از بررسی ابزارپژوهش پس

 های متعدد و گاهاً متعارض  ا و زیر شاخصه وجود شاخصـ 

 [1] ها میزان اهمیت متفاوت شاخصـ 

 های مدیریت ایمنی()سیستم های متعدد وجودگزینهـ 

 است. استفاده شده 1گیری چندشاخصه از تکنیک تصمیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. MADM: Multiple Attribute Decision Making 

ی 
من

 ای
گ

هن
فر

 

 عوامل تأثیرگذار هاشاخص

 
 ساختار فیزیکی فرهنگ سازمانی

 تأثیرات گروه کاری 

 های داخلی سازمانبخش

 شرایط پروژه  

 
 کلیه رفتارهای مؤثر در فرهنگ

 تأثیرات گروه کاری

 روژه  شرایط پ

 تأثیرات اجتماع 

 های داخلی سازمانبخش

 
 مدیریت متناسب با فرهنگ

 تأثیرات گروه کاری

 های داخلی سازمانبخش

 شرایط پروژه  

 وضعیت محیط کار

 
 

 آورندة فرهنگ وجودعقاید به

 بخش های داخلی سازمان

 تأثیرات گروه کاری

 شرایط پروژه  

 کار وضعیت محیط

 نوع رفتار
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 بندی سیستم مدیریت ایمنی . مدل تصمیم ارزیابی و رتبه1نمودار 

 
جمله گیری چندشاخصه ارائه شده که از آن در رابطه با تصمیم های متعددی تاکنون تکنیک     
 ای،... اشاره نمود. ای و غیررتبه های رتبه های جبرانی و غیرجبرانی، روش توان به روش می
ها دارای رابطة  ها و گزینه واسطة ساختار مدل تصمیم که مبتنی بر معیاردر این پژوهش به     

 یکدیگر است. پذیر( با )تأثیرگذار و تأثیر
است.   گیری شده بهره گیری گروهیتصمیمو  ایفرآیند تحلیل شبکههای تلفیقی  از تکنیک     

ون چین "و "سای سین تی ون"،2441استفاده توأم از این دو تکنیک مسبوق به سابقه است. در سال 
های  پژوهشی را با هدف انتخاب سیستم مدیریتی مناسب برای رسیدن به توسعة پایدار در شرکت "چو

و  ایفرآیند تحلیل شبکهدهی  گیری دمتل، روش وزن استفاده از مدل تصمیمط باکوچک و متوس
 یک انجام دادند. وریزی آرمانی صفر   برنامه
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 , ISO 9001, ISO14001OHSAS18001های مدیریتی در مطالعات ایشان سیستم     

SA8000 ژی ای که قصد دارد استرات عنوان مجموعهعنوان گزینه درنظر گرفته شدند و شرکتی را بهبه
 .جدید برای رسیدن به توسعة پایدار اتخاذ کند، درنظر گرفتند

های اساسی رشد و اعتالی فرهنگ ایمنی، تعمیق نگاه  در این پژوهش ، اهداف تعیین شاخص     
شناسانه به فرهنگ ایمنی از طریق بسط تئوریک این مفهوم و گزینش بهترین سیستم مدیریت  معرفت

شده، سواالت زیر پیش است. باتوجه به اهداف ترسیم گفته بوده  یشایمنی درجهت نیل به اهداف پ
 روی تیم پژوهش قرار گرفت.

 ؟  هایی در ایجاد، توسعه و بلوغ یک فرهنگ ایمنی مؤثر است چه شاخصـ 
ها و  شده در زمینة رشد و توسعة فرهنگ ایمنی برمبنای چه زیرساختهای تعیین شاخصـ 

 رار گیرند ؟هایی باید مورد توجه ق سیستم
ها و ایجاد یک فرهنگ  ها، سیستم ها بین شاخصاستفاده از آنچه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان باـ 

 مؤثر بهترین و مؤثرترین رابطه را برقرار کرد؟

 

 تحقیق شناسی . روش3

های  ها و همچنین مشخص نمودن سیستم ها و زیرشاخص از تعیین شاخصدر این پژوهش، پس     
ها بر یکدیگر ارزیابی  استفاده از تکنیک دمتل، میزان اثرگذاری شاخصها، با عنوان گزینهیتی بهمدیر
، ماتریس وزین ایفرآیند تحلیل شبکهاستفاده از روش گردد و سپس با تعیین وزن هر شاخص با  می

 گردد.  روابط درونی محاسبه می
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های آن ق و خروجیشمایی از مراحل مختلف تحقی. 1نمودار   

 
بندی  در مرحلة بعد به کمک سیستم ترجیحات لیکرت و باتوجه به نظر افراد خبره، نسبت به رتبه     
 اند. شده ها به اجمال توضیح داده  نماییم. در ادامه هریک از این فاز  ها اقدام می گزینه
 

ها از روش  ها و گزینه واسطه وجود رابطه میان شاخصدر این پژوهش به .گیری گروهیتصمیم
 دارای دو کارکرد عمده است:  گیری گروهیروش تصمیماست. درواقع   دمتل استفاده شده

باشد. مزیت این روش در  وسیعی از اجزاء می  نخست در نظر گرفتن ارتباط متقابل میان مجموعةـ 
میان مجموعة وسیعی  ای روشنی و شفافیت آن در انعکاس ارتباط متقابل قیاس با فرایند تحلیل شبکه

)ماتریس ارتباطات داخلی( درواقع  متل از اجزاء است. الزم به ذکر است که ماتریس حاصله از دی

از 
ف

2
یم

صم
. ت

 
ی

یر
گ

 
ند

چ
 

صه
اخ

ش
 

 فاز خروجی خروجی فعالیت

از
ف

1
ش 

وه
پژ

 .
ی

یف
ک

 

 

انجام فراتحلیل مطالعات 
 پیشین

 شناسایی
 مقوالت

 محوری
بندی تحلیل محتوی و مقوله

ها گزاره  
درصد محوری و  مقوالت

 اهمیت هریک از آنها

ها با  ارزیابی تأثیر شاخص
 DEMATELتکنیک 

 

درونی روابط ماتریس  

ارزیابی پایایی پرسشنامه 
مقایسات زوجی)نرخ 

 (سازگاری

 

پایایی پرسشنامه، تعیین 
ها وزن شاخص  

 
در  تلفیق ماتریس تأثیر دمتل

ANPها بندی گزینه رتبه 
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عنوان دهندة بخشی از سوپرماتریس است. به دیگر سخن ماتریس ارتباطات داخلی دمتل بهتشکیل
 کند. عمل می ایفرآیند تحلیل شبکهبخشی از سیستم 

روابط علت و معلولی. تفکیک و تحلیل روابط پیچیده در قالب ساختاردهی به روابط پیچیده در قالب ـ 
 .[2] گردد گر و مخاطب از مسئله تصمیم می روابط علی منجر به درک بهتر تحلیل

صورت مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر ارتباط پیدا ها به در یک سیستم ممکن است شاخص     
ها  تواند بر دیگر شاخص  ها می هریک از شاخص ،نکنند و نسبت به هم وابستگی داشته باشند. بنابرای

شود   عنوان یک مسئله مطرح میتأثیرگذار باشد که یافتن میزان آن و درجة تأثیرگذاری به
(Tzeng.et.al.2007) توسط مرکز تحقیقات ژنوا از مؤسسه ممورال بتل  گیری گروهیتصمیم. متد

باشد. این روش روابط   ماتریس می است و روشی برای تعیین روابط علی پیچیده از طریق  ارائه شده
دهد. از   ضمنی بین عناصر سیستم را توصیف کرده و قدرت تأثیرپذیری عناصر بر یکدیگر را نشان می

گیری که براساس مقایسات زوجی هستند  های تصمیم های روش دمتل نسبت به سایر روش برتری
-تواند بر کلیة عناصر هم  ری هر عنصر میپذیرش بازخورد روابط است. در ساختار دمتل، اثر و تأثیرپذی

عبارتی این روش بیان تر از خود مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. به سطح، سطح باالتر یا پایین
 کند که ممکن است عناصر موجود در سیستم مستقل از یکدیگر نبوده و بر یکدیگر تأثیرگذار باشند  می

 اشد:ب  این روش مشتمل بر مراحل زیر می .[2و11]
بندی برای انجام مقایسات زوجی  دهندة درجه نشان 1. تشکیل ماتریس روابط مستقیم: جدول 1گام 
نتیجة این مقایسات ماتریس [. 11] باشد که امتیازات از صفر تا چهار در نظر گرفته شده است  می

 آورد.  وجود میروابط مستقیم را به

 
 یری گروهیگتصمیم. امتیاز مقایسات زوجی براساس 1جدول 

 امتیاز میزان تأثیرگذاری

 4 بدون تأثیر

 1 تأثیرکم

 2 تأثیر متوسط

 3 تأثیرزیاد

 1 تأثیرخیلی زیاد
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، Mبنامیم ماتریس  Aمقیاس کردن ماتریس روابط مستقیم: اگر ماتریس روابط مستقیم را  بی .2گام 
آید. طبیعی است که عناصر   میدست هاستفاده از فرمول زیر ببوده که با Aمقیاس شده  ماتریس بی

 .[11] روی قطر اصلی ماتریس مساوی صفر خواهند بود
M=K.A 

 
 

 دست آوردن ماتریس روابط نهایی ه. ب3گام 
استفاده از فرمول زیر را با Sتوان ماتریس روابط نهایی   میM مقیاس شده  با توجه به ماتریس بی

 .[11] است  یکهماتریس  Iدست آورد. در این فرمول ماتریس  هب
 

 
 

 
توان میزان تأثیرگذار بودن یا   میD-R و D+R پذیر: با محاسبه  . محاسبة گروه تأثیرگذار و تأثیر1گام 

های هر سطر  جمع درایه Dجمع اعداد هر ستون و  Rتأثیرپذیر بودن را مشخص کرد. در این روابط 
بیشتر باشد، شاخص مورد نظر از نظر میزان  D-Rباشد. هر چه مقدار   ماتریس روابط نهایی می

سمت منفی پیش رود میزان کمتر باشد و به D-R تر خواهد بود و هر چهتأثیرگذاری مسلط
بیشتر باشد  D+Rعبارت دیگر هرچه تأثیرپذیری شاخص و عدم تسلط آن بیشتر خواهد بود. به

پذیری شاخص کمتر  باشد رابطه کمترD+R های دیگر بیشتر و هر چه  پذیری شاخص با شاخص رابطه
 .خواهد بود
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ها بر یکدیگر: برای  دست آوردن گراف تأثیر شاخصه. تعیین مجموعة آستانة تأثیرگذاری و ب1گام 
ها را  گیرنده باید ارزش تأثیر هر یک از شاخصها بر یکدیگر تصمیم دست آوردن گراف تأثیر شاخص هب

استفاده از شوند و با  دارای بیشترین ارزش هستند انتخاب می که Sبندی کند. عناصر ماتریس  سطح
آید که   دست میهب (R-D,D+R)استفاده از مختصاتشوند.گراف تأثیرگذاری با  گراف پوشش داده می

D+R  روی محور افقی وD-R [11] گیرد  روی محور عمودی قرار می. 
 

است   توسط آقای ساعتی توسعه یافته ایفرآیند تحلیل شبکهروش  .ایفرآیند تحلیل شبکه روش
واقع مدل  ها نسبت به یکدیگر را تعیین کرد. این روش در توان میزان برتری شاخص  و براساس آن می
ها  استفاده از شبکه ارتباطات بین شاخصبا ایفرآیند تحلیل شبکهباشد. متد   می AHPگسترش یافته

توان ماتریس اساسی که مقایسه بین   ها شده و با این روش می منجر به مشخص شدن وزن شاخص
در عدم  AHP با ایفرآیند تحلیل شبکهترین وجه تمییز دهد، ایجاد کرد. مهم  نشان میها را  شاخص

توان دانست. شاخصی که دارای  ها می مراتبی و وابستگی متقابل معیار مفروضات ساختار سلسله
 شامل مراحل زیر است:  ایفرآیند تحلیل شبکه روش باالترین اولویت را دارد.بیشترین وزن باشد 

)کمیته ارزیاب( بـا توجـه    ها و تعیین افراد خبره ستها و سیا . مشخص کردن اهداف و خط مشی1گام 
 به اهداف 

 . ایجاد ساختار و سلسله مراتب شبکه برای موضوع مورد نظر 2گام 
 آوری اطالعات از منابع و اشخاص . استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع3گام 
 . ایجاد ماتریس مقایسات زوجی 1گام 
 . محاسبة نرخ سازگاری 1گام 
 تشکیل ماتریس مقایسات اصلی و محاسبة اوزان . 1گام 
 .[2] . انتخاب بهترین شاخص1گام 

هـا از دو روش   واسطة وجـود رابطـه میـان شـاخص    آنچنان که پیشتر ذکر شد در این پژوهش به     
هـا اسـتفاده شـده     بندی سیسـتم  تکنیک فرایند تحلیل شبکه، فراتحلیل اوزان و روش دمتل برای رتبه

شده از طریق دانش موجود با ابزار فراتحلیل و لحـا   خاذ این رویکرد ارتقای نتایج کسباست. علت ات 
دهی از فراتحلیل و منظور وزنزمان است. به شکل همها( به ها و گزینه )تأثیر و تأثر شاخص روابط علّی

تأثیر  است. همچنین نسخه فرایند تحلیل شبکه متشکل از ماتریس شاخص فراوانی نسبی استفاده شده
 مراتبی است. روش فرایند تحلیل سلسلهها به دمتل و مقایسة زوجی میان گزینه
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از آنجایی که در این تحقیق از دو روش پژوهش کیفی و کمّی استفاده  .ها روش گردآوری داده
های  است. در بخش گردآوری داده گیری شده  شده، بنابراین از دو سبک اصلی گردآوری داده بهره

های سنجش عملکرد ایمنی مورد  رویکرد فراتحلیل مقاالت معتبر خارجی در حوزة سیستمکیفی با 
 بررسی قرار گرفت. 

در قسمت فراتحلیل پژوهشگر در گام نخست با انجام مطالعة اینترنتی نسبت به انتخاب مقـاالت       

از 1ایی مقوالتنماید. شناس علمی معتبر در حوزة مدیریت و سنجش عملکرد سیستم ایمنی مبادرت می

شده متشکل از مقـوالت فرعـی و محـوری یـا اصـلی      ترین مسائل است. مقوالت شناساییجمله مهم
شـود. از   استفاده از تجربه و احاطة پژوهشگر به مقوالت اصلی اسناد داده مـی هستند. مقوالت فرعی با

والت اشـاره شـده در   ها پرداختـه شـده فراوانـی مقـ    جمله موارد دیگری که به در این تحقیقات به آن
 مقاالت مختلف است.

مـورد   ایفرآینـد تحلیـل شـبکه   وسـیلة تکنیـک   شده به های اصلی احصاء در بخش کمی شاخص     
گیرند. نکته شایان توجه آنکه در ایـن روش تعـداد نمونـه معینـی بـرای انجـام        مقایسه زوجی قرار می

سترس تعداد نمونه مـورد  پژوهش توصیه نگردیده و معموالً بسته به تعداد خبرگان واجد شرایط و در د
هـای ایمنـی و بهداشـت     های مـورد بررسـی متشـکلند از مدرسـین سیسـتم     بررسی قرار گرفت. نمونه

 ای. حرفه
  

های کیفی آنچنان که باید موضوعیت نـدارد.   دانیم پایایی در پژوهش که میآنچنان .پایایی و اعتبار

هـا در گـذر زمـان     باورند که مجموعه دیدگاهپردازان بر این  های کیفی نظریه چرا که در غالب پژوهش
 رود. رو پایایی پژوهش در گذر زمان از بین مییابند. از این تغییر می
ها ماتریس مقایسات زوجـی اسـت، میـزان     در فاز پژوهش کمی از آنجایی که ابزار گردآوری داده     

ادبیـات فراینـد تحلیـل    شـود. آنچنـان کـه در     محاسـبه مـی   2پایایی از طریق شاخص نرخ ناسازگاری
شـده قابـل   هـای ارائـه   باشد، پاسـخ  1/4مراتبی عنوان شده چنانچه این نرخ ناسازگاری کمتر از  سلسله

در آن  Team expert choiceو Superdecision های  افزار قبول است.یکی از مزایای استفاده از نرم
تـوان اطمینـان حاصـل     پاسـخگو مـی  های هر  ها از سازگار بودن قضاوت است که در هنگام ورود داده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. prepositions 
2. Inconsistency Ratio 
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افزار گزینه مناسب برای رفع ناسازگاری را  ها، این نرم نمود. همچنین در صورت عدم سازگاری قضاوت
 گردد. افزار محسوب می دهد که از جمله محاسن نرم پیشنهاد می

ا از های کیفی و کمّی به نحوی است که تنه ها ماهیت تکنیک درخصوص مقوله اعتبار یافته     
توان اعتبار پژوهش را بررسی نمود. در این پژوهش اعتبار محتوا از دو طریق مورد  اعتبار محتوا می
گیرد. در فاز کیفی رجوع به منابع و مقاالت علم معتبر و در فاز کمّی استفاده از افراد  بررسی قرار می

 خبره مؤید اعتبار محتوایی یا صوری پژوهش است.
 
  هایافته تحلیل .4

آنچنان که پیشتر ذکر شد در این تحقیق در گام نخست به فراتحلیل مطالعات پیشین پـرداختیم.       
هـای فرعـی    هـا تحـت عنـوان کـد     شـاخص  چگونگی انجام کار از این قرار است که با توجه بـه زیـر  

 ند.   شو بندی می ها( به مقوالت محوری طبقه معیار )زیر ها شوند. پس از آن، این کد بندی می مقوله
 

 ]1،1،11،11[ها ها و زیرشاخص . شاخص1جدول 

 ردیف
 – Subزیر شاخص)

Criteria) 

مقوله محوری 

 (Criteriaشاخص)
اوزان اوزانفراتحلیل منبع

ANP 

اوزان 

 ترکیبی

 تعهد 1
ی
هبر
ر

 
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

41/4 

11/4 

11
1

/4
 

 ارتباطات 2
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

 پاسخگویی 3
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

 مدیریت مبتنی بر شواهد 1
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

 دانش 1

ان
کن
کار

 

(Geller, 

2001) 

11/4
 

41
1

/4 

41
2

/4
 

 ,Geller) مهارت  .1

2001) 

 همکاران 1
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 
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 درک مشتری از ایمنی 1
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

 فشار کاری 1
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

1 
مسئولیت ایمنی و 

 سازی توانمند

Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

 ,Geller) توانایی 14

2001) 

 ,Geller) )تفکر( هوش و استعداد 11

2001) 

 ,Geller) شخصیت 12

2001) 

 ,Geller) انگیزه 13

2001) 

 محیط حمایتی 11
Mohamed 

& Chinda , 

2008)) 

11 
ابزار، تجهیزات و ماشین 

 آالت
 

کار
ط 
حی
م

 

(Geller, 

2001) 

41
1

/4 

11/4 

23
2

/4
 

 ,Geller) نظم و آراستگی 11

2001) 

 ,Geller) شرایط جوی 11

2001) 

 ,Geller) فرآیندهای مهندسی 11

2001) 

 ,Geller) استانداردها 11

2001) 

 ,Geller) عملکرد 24

2001) 

 آموزش 21

ند
رآی
ف

 
 ها

(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

11/4
 

11/4 

41
4

/4
 

 ارزیابی ریسک 22
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 تعمیر و نگهداری 23
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 
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 مدیریت هزینه 21
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 سیستم بدون سرزنش 21
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 مستندات 21
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 چیدمان 21
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 کاری نظام بهینه 21
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 ارزشیابی و شناسایی 21

 

ن(
کنا
کار
رد)
لک
عم

 

(Geller, 

2001) 

11/4
 

12/4 

41
1

/4
 

 ,Geller) پذیری مسئولیت 34

2001) 

 ,Geller) آموزش 31

2001) 

 ,Geller) ارتباطات 32

2001) 

 ,Geller) فعال بودن 33

2001) 

 ,Geller) همدردی و دلسوزی 31

2001) 

 ایمن 31
Patankar & 

Sabin , 

2010)) 

 نا ایمن 31
Patankar & 

Sabin , 

2010)) 

 آگاهی ایمنی 31

 

ی
مش
ط 
خ

 

(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

41/4
 

12/4 

43
1

/4
 

 استانداردهای ایمنی 31
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 وری و اهداف ایمنی بهره 31
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 
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 ها قوانین و رویه 14
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 منابع مالی و ایمنی 11

 

ت
رک
ش

 
بع
منا
 و 
ها

 

(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

43
1

/4
 

41/4 

44
1

/4
 

 منابع سازمانی 12
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

12 
کنندگان و  مشارکت
 نفعان ذی

(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 تعداد حوادث 13

 

یج
نتا
 و 
ف
هدا
ا

 

(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

12
1

/4
 

11
1

/4 

41
3

/4
 

 تصویر سازمانی 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 نیروی کار روحیه 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 هزینه ناشی از خسارات 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 رضایت شغلی 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 انتظارات مشتری 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 رفتار کاری ایمن 11
(Mohamed 

& Chinda , 

2008) 

 تعهد مدیریت 14

ید
پد
نو 
ی 
ها
ی 
ژگ
وی

 

)Patankar 

& Sabin , 

2010) 

41/4
 

11/4
 

24
2

/4
 

 کار گروهی 11
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 استرس شغلی 12
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 
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 اطمینان و اعتماد 13
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 پذیریانعطاف 11
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 افراد عقاید 11

ان
زم
سا
ی 
من
 ای
جو

 

(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

43/4
 

41/4 

21
11
1

/4
 

 درک افراد از ایمنی 11
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

11 
های فرهنگ نزد شاخصه

 افراد

(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 استراتژی 11

ی
مان
ساز
ار 
خت
سا

 

(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

41/4
 

41
1

/4 

44
1

/4
 

 اموریتم 11
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 خط مشی 14
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

 هاها و رویهدستورالعمل 11
(Patankar 

& Sabin , 

2010) 

12 
 

________ 

هایارزش  

 اساسی و
فرضیات 
 قطعی

ی
من
 ای
گ
هن
فر

 

 

Patankar & 

Sabin , 

2010)) 
 

   

 تأثیرات گروه کاری 13

یک
فیز
ار 
خت
سا

گ
هن
فر
ی 

 

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

43
1

/4
 

44
1

/4
 

41
1

/4 11 
های داخلی بخش

 سازمان

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 Lianying شرایط پروژه 11

Zhang & 
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Yuan Gao 

,2012 

 تأثیرات گروه کاری 11

ؤثر
ی م

ها
تار
 رف
یه
کل

 

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

41/4
 

44
1

/4
 

41/4 

 شرایط پروژه 11

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 تأثیرات اجتماع 11

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

11 
بخش های داخلی 

 سازمان

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 تأثیرات گروه کاری 14

گ
هن
فر
با 
ب 
اس
متن
ت 
یری
مد

 

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

41/4
 

41
1

/4
 

41
1

/4 

11 
های داخلی بخش

 سازمان

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 شرایط پروژه 12

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 وضعیت محیط کار 13

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 نوع رفتار 11

گ
هن
فر
ده 
ورن
د آ
جو
 بو
ید
عقا

 

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

41
3

/4
 

42
1

/4
 

42
1

 وضعیت محیط کار 11 4/

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 
 Lianying شرایط پروژه 11
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منظور شناسایی و تأیید ساختار مدل تصمیم از تکنیک دمتل استفاده شد. محاسبات در ادامه به     

بندی  انجام گرفت. جمع MATLAB افزار استفاده از نرمگفته با این بخش عطف به مراحل پیش
طریق  است. شایان ذکر است بررسی ماتریس تصمیم از تجمیع گردیده 1مراحل ششگانه در جدول 

 تجمیع آرای تیم تحقیق صورت پذیرفت.  نظر
 

 ماتریس روابط کل .1جدول 

 
تعیـین   D,R,D-R.D+Rهـای   و تعیین مـاتریس تـأثیر کـل، پـارامتر     مذکوراز انجام مراحل پس     
موقعیـت سلسـله مراتـب     گیری گروهـی تصمیمروش شود. برای تحلیل ترسیمی مقادیر حاصل از  می

آشکار اسـت دو عامـل فرهنـگ سـازمانی و      1طور که در نمودار هماناست.  عوامل به ترسیم درآمده 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

 تأثیرات گروه کاری 11

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 

11 
بخش های داخلی 

 سازمان

Lianying 

Zhang & 

Yuan Gao 

,2012 
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 های اهـداف و نتـایج دارای بیشـترین تأثیرپـذیری هسـتند      رهبری دارای بیشترین تأثیرگذاری و معیار
(. البته این روابط علت و معلومی به لحا  محتوی و منطق مدل تعالی ایمنـی چینـدا کـامالً    1)نمودار 

 نمایاند. منطقی می
 

 
 . نمودار تأثیر ماتریس تأثیر کل1نمودار 

 
ها  استفاده ماتریس مقایسه زوجی گزینهاز تعیین اعتبار روابط علّی در گام بعد مدل تصمیم باپس     

ترتیب افزار موید آن است که به با یکدیگر تلفیق شد. خروجی نرم Supper Decisionافزار توسط نرم
OHSAS18001 ، ANSI-Z10وHSG 65 دارای بیشترین اقبال و 4111و  321/4، 111/4ا اوزان ب
 ترجیح هستند. 

 
 super decisionسازی در  . شمایی از شبکه تصمیم1نمودار
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 گیری و پیشنهاد   نتیجه .0

های مدیریت بهداشت و ایمنی از جمله الزامات صنایع پرخطر باالخص صنایعی که نرخ  سیستم     
های  روزرسانی سیستمریزی، اجرا و نظارت و به رو برنامهباشد. ازاین میحوادث در آن باالست  ریسک

تنها منافع اقتصادی ناشی از عدم کار ماست که نهومدیریت از جمله عوامل متضمن اعتالء کسب
کاری، دیه،..( را برای سازمان  های درمانی و بیمه، دوباره های مستقیم )همچون هزینه تحمیل هزینه
اهش روحیه، عدم تمرکز، مستقیم )نظیر افسردگی، ک های غیر بلکه در کاستن از هزینه کند، سبک می
 سزایی دارد.های منفی ناشی از بروز حوداث نقش به در زمینة پیامد .(استرس
هـای   های مدیریت ایمنی به بررسی شـاخص بندی سیستم منظور ارزیابی و رتبهدر این تحقیق به     

های صنعتی با رویکرد فراتحلیل مطالعات پیشین پرداختیم.  هنگ ایمنی در سازماناصلی در اعتالی فر
های فرهنـگ ایمنـی، فراینـد، عملکـرد کارکنـان و کارکنـان حـائز         نتایج نشانگر آن است که شاخص
های ایمنی الزم است  رو در استقرار سیستمهای اصلی هستند. از این بیشترین اهمیت در میان شاخص

های دخیل در این زمینه توجه کافی مبذول گردد. در این مقاله با هدف شناسایی  یر سیستمبه جایگاه ز
ها عطف به مقتضیات های ایمنی و همچنین گزینش یکی از آن های دخیل در عملکرد سیستم شاخص

واسـطة  های رایج مدیریت ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت. فرایند انجام ایـن تحقیـق بـه    محیطی مدل
منظور تسهیل پژوهشـگران در  است. بنابراین به بر بوده های استفاده شده تا حدودی زمان تکنیک تنوع

گیـری  تصـمیم و  ایفرآیند تحلیل شبکه جهت تلفیق مراحل  استفاده از این تکنیک ارائة راهکاری در
های مدیریتی زیرمجموعـة سـازمان    دلیل شایع و رایج بودن نظامنماید. همچنین به الزامی می گروهی

ISO گویان نسبت به  زمینه ذهنی پاسخ ها در اثر پیش بندی شاخص است که نتایج رتبه این ظن برقرار
های الزم درخصـوص   است. بنابراین رفع این شبهه از طریق ارائه آموزش OHSAS18001استاندارد 
 باشد. های مذکور خالی از فایده نمی ها نقاط قوت و ضعف سیستم ویژگی
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