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 چکیده

امروزه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کالن سازمانی بطور چشمگیری با سیستم مدیریت ایمنی ارتباط  :زمینه و هدف

تنگاتنگی دارد بطوریکه اعمال هرگونه مداخالت سازمانی منجر به تغییر روند عوامل موثر بر شاخص حوادث می گردد. در این مطالعه 

به سیاست های انقباضی منابع انسانی بر روند شاخص حوادث در دو صنعت شرکت باتری سازی در بازه زمانی پنج ساله پرداخته شده 

 است.

،  OSHA 1904العه جهت مقایسه شاخص حوادث پنج ساله دو صنعت شرکت باتری سازی براساس استاندارد در این مط :روش کار

جمع آوری شد و سپس نسبت به تعیین مقادیر شاخص های صنعت اقدام شد و  3131تا سال  3133آمار اطالعات مورد نیاز از سال 

وادث در دو صنعت از نظر وجود اختالف و ارتباط معنادار، با استفاده شاخص های ح 02نسخه  SPSSدر نهایت با استفاده از نرم افزار 

های آماری کای دو و آزمون نسبت مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط آن با کاهش نیروی انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار از آزمون

 گرفته شد .

بیشترین  31کمترین  و در سال  30دو صنعت در سال  آنالیز اطالعات نشان داده است که میزان شاخص حوادث در هر یافته ها:

معنادار بوده که میزان  30الی  33در طی سال های  0و 3مقدار دارا بوده است و نسبت تعداد حوادث به تعداد کارکنان در دو صنعت 

و  (  =220/2P value) 33(، سال  =222/2P value) 32سال  (،= 220/2P value) 33سال  معناداری آن به ترتیب عبارت اند از

و پیمان سپاری فرآیندهای  HSEعواملی همچون سیاست های انقباضی نیروی انسانی در حوزه  (.=233/2P value)  30سال 

 تولیدی از جمله سیاست هایی در تغییر روند شاخص حوادث بوده است. 

هش و یا افزایش شاخص های حوادث به از یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که کا نتیجه گیری:

 طور موثری با سیاست های انقباضی منابع انسانی سازمان ارتباط دارد.

 
 ایمنی ، باتری سازی سیاست های انقباضی منابع انسانی ، شاخص حوادث ،  کلید واژه ها:
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 مقدمه

 یمتاثر از عوامل یهر سازمان تیامروزه تداوم موفق

باشد که  یو... م یمنیو ا تیفی، کی، بهره وردیهمچون تول

سهم بازار  شیها و افزا هیها و سرما ییسبب رشد دارا

از عوامل  یو بهداشت یمنیکه عوامل  ا یبطور. خواهد شد

            سازمان  یطبق آمار رسم. باشد یداخل سازمان م یاصل

از کار در جهان روند  یناش ریکار، مرگ و م یلالمل نیب

به  3333نفر در سال  100222داشته و از  یکاهش

مدت نرخ  نیا یو ط دهیرس 0223نفر در سال  103222

 ینفر به ازا 7/32به  0/31حوادث منجر به مرگ از  وعیش

سوم  کیاست که  افتهیهزار کارگر کاهش   322هر

چون فنالند،  ییورهادر کش یدهد. حت یکاهش را نشان م

دوره  کیدرصد کاهش حوادث در  10ژاپن و سوئد تا 

ر حال سازمانها د نی. با ا(3)ساله گزارش شده است  ستیب

دالر به علت  اردیلیم 372، ساالنه حدود متحده االتیا

 نهیآمار از هز نیکنند و آخر یم انیاز کار ز یحوادث ناش

 االتیا یمنیا یمل یاز کار بنابه گزارش شورا یحوادث ناش

 نی. همچن(0) باشد یدالرم اردیلیم 331 متحده بالغ بر

 تیریمد ستمیس یکه دارا ییها سازمان یارزش سهام برا

(. 1ر است )باالت ،دنباش یم یترو بهداشت موثر یمنیا

کار و  طیدر مح یمنیفراهم آوردن ا  یتالش ها برا

باشد و از اقدامات  یم تیسالمت کارکنان حائز اهم

و  یعملکرد مناسب مال یسازمان ها برا ریاجتناب ناپذ

 یم دیو تداوم تول تیفیک ،زاتیتجه یور ، بهرهیاقتصاد

در هر  یاز اهداف منابع انسان یکیامروزه  (.0) باشد

 یبه اهداف کالن سازمان م لین یسازمان کمک کردن برا

موثر بهره  شیافزا ی نیزنقش منابع انسان نیتر . مهمباشد

مساعد  نهیباشد لذا فراهم کردن زم یدر سازمان م یور

 و بهداشت موثر منجر به یمنیا ستمیس کی یدر طراح

 یم یانسان یرویز بروز حوادث بر نا یریشگیو پ ینگهدار

مریکا نشان می آدر  امروزه نتایج پژوهشگران .(3، 7) شود

استرس های     دهد که کاهش نیروی انسانی سبب ایجاد 

 گرددمی     کاری بر سایر کارکنان فعال در محیط کار 

همچنین موسسه بین المللی ایمنی و بهداشت کار  (.1)

مریکا بیان می کند کاهش نیروی کار احتمال ریسک آ

 نیبنابرا (.0)جراحت در کارکنان دیگر را افزایش می دهد 

کار بعنوان  طیدر مح یمنیموجود  ا یها سکیحذف ر

نمودن  ییو اجرا یریبکارگ قیموضوع برجسته از طر کی

 یم       ریامکان پذ یمنیا ناسبو عملکرد م یخط مش

سازمان ها در  تیریو ساختار مد یمنی. ا(3-31) باشد

باشد  یم یتنگاتنگ یارتباط کار یدارا یکار یها ستمیس

 یکار یها ستمیگذار در س ریفاکتور تاث نیچند(. 37-32)

                    فاکتور ها برحسب نوع  نیا کهوجود دارد، 

 اوتسازمان متف یها یریگ میها و تصم یگذار استیس

 یبطور ملموسایمنی می باشد که که از جمله آنها است 

 کسانی، ندیفرآ نیباشد. در ا یارتباط قابل درک م نیا

 یممکن م ریغ یمنیهمه عوامل بر ا ریفرض نمودن تاث

مناسب  یها شاخص یریاندازه گ لیدل نیباشد. به هم

 (.33)باشد  یم ریپذ ناسازمان اجتناب  یمنیا یبررس یبرا

کند و  یم نیخود مع ندهیآ یکه سازمان برا یاستیس

 یاهداف طراح نیبه ا لین یکه برا ینوع استراتژ نیهمچن

        یانسان یروین فتیو ک تیکننده کم نییتع، شود یم

از  یکیدر سازمان ها  یمشکالت اقتصاد وجود د.باش یم

 یکار نسبت به تقاضا آن م یرویعرضه ن شیعوامل افزا

         باشد که سازمان ها به سمت  یرو سبب م نیباشد از ا

 نیدر ا .ندیکار حرکت نما یروین یانقباض یها استیس

 اریخروج از سازمان بس یزمان مهارت و تجربه کارکنان برا

موضوع سبب  نیرا عدم توجه به ایباشد ز یم تیحائز اهم

مطالعه به  نی. در ا(3) باشد یحوادث م زانیم شیافزا

 دو ساله  اخص حوادث پنجروند ش سهیو مقا یبررس

 استیس با ارتباط آن نییو تع یساز یصنعت شرکت باتر

 شد. پرداخته یانسان یروین یانقباض یها
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 کار روش    

بوده  نگر گذشته توصیفی - تحلیلی نوع از مطالعه این

به منظور بررسی حوادث ناشی از کار و گرد آوری  .است

اطالعات  به پرونده های پزشکی و فرم های ثبت حادثه 

مراجعه  گردیده شد. مراحل نحوه  31تا  33در سال های 

انجام کار شامل شش مرحله بوده است. در مرحله اول 

سایت   ، که بدین منظور دوانتخاب مکان مطالعه بود

رکت باتری سازی جهت اجرای ش 0و  3صنعت شماره 

پژوهش برگزیده شد .علت انتخاب این دو صنعت با بررسی 

  HSEهای صورت گرفته و مشورت با متخصصین حوزه 

بدلیل میزان حوادث پنج ساله این شرکت بوده 

نفر بوده است که  303است.جامعه مورد مطالعه در حدود 

یه این نفر دچار حادثه شده بودند که کل 310از بین آنها 

 افراد به عنوان نمونه  مورد بررسی قرار گرفت. 

در مرحله دوم نسبت به انتخاب و تعریف شاخص های  

و حوادث که قابلیت ارائه آن بصورت کمی  HSEمرتبط به 

 و جمع آوری اطالعات مربوطه امکان پذیر باشد، اقدام شد.

      با بررسی های بعمل آمده در خصوص شاخص های 

گذشته نگر مرتبط با حوادث، از شاخص های اداره ایمنی 

از  .استفاده شد 3320کد  OSHA3و بهداشت کار امریکا 

 -3 جمله این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

(: این شاخص میزان تکرار FR0ضریب تکرار حادثه )

 -0حوادث در یک مدت زمان معین را نشان می دهد. 

( : این ضریب میزان وخامت SR1) ضریب شدت حادثه

شدت حادثه  -ضریب تکرار  -1می دهد .   حادثه را نشان 

(FSI0 این ضریب ترکیبی از تکرار و وخامت حوادث را :)

                                                           
1 Occupational Safety and Health Administration 

2 Frequency Rate 

3 Severity Rate 

4 Frequency Severity Rate 

( : این AR0نرخ حادثه ) -0 می دهد.               نشان

ضریب تعداد حوادث را به تعداد کل کارکنان صنعت نشان 

: این ضریب وضعیت T-SCOREضریب  -0می دهد. 

    تکرار حادثه را نسبت به سال گدشته اش نشان می دهد.

در مرحله سوم به منظور جمع آوری اطالعات مورد 

نیاز شاخص های حوادث به ترتیب شامل تعداد کارکنان و 

مجموع ساعات کاری کارکنان دو صنعت به مدیریت اداری 

حوادث و طرح و برنامه شرکت و برای بدست آوردن تعداد 

و تعداد روزهای از دست رفته در طی این پنج سال به 

شرکت مراجع و اطالعات الزم اخذ شدند.  HSEمدیریت 

در  مرحله چهارم با توجه به اطالعات بدست آمده در 

مرحله قبل و با استفاده از فرمول های شاخص حوادث، 

 اعداد نهایی دو صنعت محاسبه و تعیین شد.

طالعات جمع آوری شده جهت در مرحله پنجم کلیه ا

منتقل   02نسخه  SPSSانجام تحلیل آماری به نرم افزار 

گردید و تا نتایج مورد نیاز جهت مقایسه دو صنعت 

تعیین و استخراج گردد. در مرحله ششم و آخر نیز 

شاخص های حوادث در دو صنعت از نظر وجود اختالف و 

ده از با استفا  ارتباط معنادار، در سال های متمادی

کای دو و آزمون نسبت مورد      های آماری آزمون

بررسی قرار گرفت و ارتباط آن با سیاست های انقباضی 

نیروی انسانی با فرض ثابت بودن سایر مداخله گر های 

حوزه ایمنی در این پژوهش مورد  تجزیه و تحلیل قرار 

 گرفته شد. 

                                                           
5 Incident Rate 
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 یافته ها

مورد حوادث ناشی از کار  310تعداد  در این مطالعه

مورد بررسی قرار  3131تا  3133در طی سال های 

و انحراف معیار   36/4گرفت . میانگین سنی کارکنان 

بود . با توجه به تعداد کل شاغلین در هرسال و  372/7

مجموع ساعت کاری آنها  شاخص های بیان شده 

 .محاسبه گردید

 Tضریب تکرار حادثه ، ضریب شدت حادثه ، ضریب 

شدت حادثه و نرخ حادثه  –ایمنی ، ضریب تکرار 

 33_31یب در سال های محاسبه شد . مقادیر این ضرا

به شرح اشکال نمودارهای یک تا چهار بیان شده است.

 

 2و1تکرار حادثه دردو صنعت نمودار شدت و :  1شکل 
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2و1ایمنی دردو صنعت  Tضریب :  2شکل 

 
 2و1شدت حادثه در دو صنعت  –ضریب تکرار :  3شکل 

 
   2و1نمودار  نرخ حادثه در دو صنعت :  4شکل 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             5 / 12

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-58-fa.html


 بررسی و مقایسه سیاست های انقباضی منابع انسانی بر روند شاخص حوادث در دو صنعت            6

  
 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir      9315پاییز   ،  3، شماره  2دوره   آورد سالمت مجله ره

بررسی وجود ارتباط این پژوهش  از دیگر یافته های 

معناداری براساس آزمون آماری کای دو و آزمون نسبت 

                  33سال  بین تعداد حوادث به تعداد کارکنان از

(220/2P value = سال ، )32  (222/2 P value=  ،)

 P 233/2) 30 سال  و ( = value 220/2) 33سال 

value=) بوده که در جدول شماره یک ارانه شده است.

 

 2و1جدول میزان معنادار بودن نرخ حادثه دو صنعت :  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

از دیگر یافته های این پژوهش تبیین عوامل تغییر روند 

شاخص های حوادث در این دو صنعت می باشد که به 

 شرح ذیل بیان شده است :

ایجاد سیاست انقباض نیروی انسانی در : 89_98سال  _1

جهت بازنشستگی پیش از  غالب ایجاد فرصت مناسب

موعد کارکنان که این امر سبب بازنشستگی کارکنان 

باتجربه وکاهش مهارت فنی و تجربی صنعت گردیدکه در 

نتیجه موجب افزایش میزان شاخص های حوادث در دو 

 صنعت گردید .

ادامه روند سیاست انقباض نیروی  :81_89سال  _2

کارکنان مازاد انسانی در سازمان در غالب فسخ قرار داد 

که با تقویت مدیریت ایمنی، سالمت و محیط زیست 

شرکت از طریق جذب کارکنان جوان، با انگیزه و 

متخصص که سبب تغییر محسوس در روند کاهش میزان 

 شاخص های حوادث گردید.

تاکید بر حفظ روند سیاست انقباض : 82 _81سال  _3

ر و اثر بخش نیروی انسانی که با  ایجاد ساختار برنامه محو

شرکت و تخصیص بودجه مناسب جهت  HSEدر مدیریت 

که مانع از  HSEاجرای پروژه های بهبود توسعه ای 

 افزایش میزان شاخص های حوادث گردید.

برون سپاری فرآیند های تولیدی به : 83 _82سال  _4

پیمانکاران و در نتیجه استفاده از کارکنان کم تجربه در 

ک باال  که موجب افزایش میزان مشاغل پرخطر و با ریس

 شاخص های حوادث در دو صنعت گردید .

موارد فوق بیان شده از موثر ترین عوامل تاثیر گذار بر 

سال در این دو  0روند شاخص های حوادث  در طی این 

صنعت می باشند ولی سایر عوامل تاثیرگذاری نیز وجود 

بادل طح تحصیالت، سطح تدارند که عبارت اند از جمله س

نگرش سازمانی و... که همواره در کنار سیاست  ،اطالعات

 انقباض منابع انسانی باید در نظر گرفته شود. 

 

 

 سال
 

 نرخ حادثهتعداد کارکنان/تعداد حوادث =

3صنعت شماره  0صنعت شماره    P value 

33 070/33  030/30  2203/2  

32 000/03  003/30  2221/2  

33 070/30  011/3  220/2  

30 010/33  030/1  233/2  

31 131/33  331/3  3 
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 در بازه پنج ساله 2و1نمودارروند کاهش نیروی انسانی در دو صنعت   :5شکل 

بحث:

از یافته های مهم این پژوهش ارتباط سیاست های 

سازمانی همچون سیاست های انقباضی منابع انسانی با 

                   تغییر روند شاخص حوادث در بازه زمانی پنج ساله را 

)جدول شماره یک( که چنین پژوهشی را نیز  می باشد

در صنایع غذایی به  3132داودی و همکاران در سال 

روند شاخص حوادث و ایجاد سیستم مدیریت  بررسی

ایمنی در بازه زمانی پنج ساله پرداخته است و نتایج یافته 

هایش از کاهش میزان شاخص حوادث می باشد  و بیان 

می کند استفاده بهینه از منابع انسانی سبب کاهش میزان 

 .(00)حوادث می گردد

از دیگر یافته های اساسی این پژوهش بررسی و 

سه روند شاخص های حوادث در دو صنعت شرکت مقای

باتری سازی در بازه زمانی پنج ساله به منظور تعیین 

مقادیر آن برای نخستین بار ، که مشابه چنین پژوهشی را 

در صنایع چوب به  3130شعبانی و همکاران در سال 

بررسی  روند شاخص های حوادث در بازه زمانی شش ساله 

لل برروز آن پرداخته است بمنظور تجزیه و تحلیل ع

به تجزیه  3130همچنین شادی وند و همکارانش در سال 

و تحلیل حوادث پنج ساله صنعت بنادر از طریق بدست 

آوردن شاخص های حوادث و تعیین علل تغییرات آن 

 (.01)پرداخته است 

براساس یافته های بدست  آمده در این پژوهش 

عوامل مرتبط با نیروی انسانی همچون تجربه کاری و 

مهارت کارکنان ازعوامل برجسته در کاهش یا افزایش 

ریسک جراحات و صدمات و میزان حوادث در دو صنعت 

در سال  Jeongمی باشد که این یافته با یافته های آقای 

در سال  Bockoshو  Fottaو یافته های آقایان  3333

. مطالعات آقای (30)مطابقت داشته است  0222

Salminen  کارکنانی که دارای  دادنشان  0220در سال

وقوع ه ی می باشند ریسک بترسابقه کار و تجربه کم

پیوستن صدمات شغلی بیشتر می باشد و در مقابل 

کارکنان با تجربه باال ریسک مرگ و میر در آنها باال می 

 Williamsonو  Hobbsشد و همچنین یافته های آقایبا

می دهد فقدان مهارت فنی          نشان  0220ر سال د

در نیروی انسانی ارتباط زیادی با اشتباهات و خطاهای 

کاری آنان دارد و  میزان به وقوع پیوستن حوادث را 

همچنین از دیگر یافته های   (.3-30)افزایش می دهد 

می دهد که تقویت ساختار مدیریت این مطالعه نشان 

HSE  از طریق بکارگیری نیروی جوان و با انرژی و

در دو صنعت می  HSEمتخصص سبب بهبود عملکرد 

و  Munizگردد که این یافته با یافته های آقای 

 سیستم مثبت تاثیردر خصوص  0223همکارانش در سال 

 بهبود بر ایمنی، سالمت و محیط زیست مدیریت

برنامه  مزیت رقابتی داشته و شرکتها کالنهای سیاست

 که شد مشخص همچنین دادند، نشان را ایمنی های

می  شغلی حوادث کاهش تنها سبب نه ایمنی برنامه های
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 حفظ و نگهداری نیروی انسانی بر می تواند بلکه گردد،

همچنین از دیگر یافته های این مطالعه (. 33) بگذار تاثیر

ایمنی ،  نمودن برنامه های نشان می دهد که اثربخش 

سالمت و محیط زیست شرکت از طریق ساختار مند 

نمودن آن سبب کنترل و کاهش شاخص های حوادث می 

و  Makoriگرددکه این یافته با یافته های آقای 

بیان نموده اند که استقرار  0230همکارانش در سال 

برنامه های ایمنی، سالمت و محیط زیست سبب بهبود 

وضعیت و ساختار منابع انسانی سازمان از طریق کاهش 

و  Munizمیزان حوادث می گردد و همچنین آقای 

به وجود ارتباط مثبت موثر بین  0227همکارانش در سال 

سالمت و محیط زیست با عملکرد  ساختار مدیریت ایمنی،

از دیگر یافته های این  (.30)نیروی کار  اشاره دارد 

 آیندهای تولیدی به پیمانکاران کهمطالعه برون سپاری فر

سبب افزایش میزان شاخص های حوداث می گردد که 

و همکارانش در سال  Manuاین یافته با یافته های آقای 

اران  در صنایع از نشان می دهد که حضور پیمانک 0232

 (.3) عوامل موثر در بروز حوادث صنعتی می باشد

  یریگ جهینت

از یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری 

نمود که کاهش و یا افزایش شاخص های حوادث به طور 

موثری با سیاست های کالن منابع انسانی سازمان ارتباط 

دارد. سیاست های سازمانی و مدیریتی همچون هرگونه 

تغییر ابعاد سرمایه انسانی سازمان بدون در نظر گرفتن 

به فنی کارکنان در ساختار تولید و اهمیت نقش تجر

بکارگیری پیمانکاران بمنظور کاهش هزینه های تولیدی 

بدون در نظر گرفتن ماهیت محیط کار می تواند از عوامل 

برجسته و تسهیل کننده درتغییر شاخص های حوادث در 

 این دو صنعت باشد .

براساس یافته های پژوهش با تغییر تعداد کارکنان  در 

چه در قالب بازنشتگی چه برون سپاری سازمان 

فرآیندهای تولیدی میزان شاخص حوادث متناسب با آن 

می کند که این امر به طور مستقیم به کم تجربه  تغییر

بودن و عدم داشتن مهارت فنی الزم کارکنان و در نتیجه 

افزایش میزان خطای انسانی در هر دو صنعت ، دارای 

در سیستم های  اهای انسانیخطارتباط معنا دار می باشد، 

کاری پر ریسک به طور چشمگیری منجر به بروز حوادث 

 –می گردد که این امر باید با اتخاذ مداخالت آموزشی

رفتاری در محیط کار ازجمله افزایش آموزش های 

تخصصی ایمنی و ارتقای سطح فرهنگی کارکنان ایجاد 

ترین یافته های این پژوهش تقویت  نمود. و از مهم

مدیریت ایمنی ، سالمت و محیط زیست سازمان در قالب 

بکارگیری کارکنان متخصص و ساختار مند نمودن برنامه 

ها و پروژه های بهبود در این حوزه از طریق تخصیص 

بودجه مشخص در کنار اعمال سیاست های انقباضی 

نیروی کار منجر به ایجاد کاهش در میزان شاخص حوادث 

ی بهره وری در سازمان با کمک و در نتیجه سبب ارتقا

نمودن به حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی کارکنان و 

 فرآیند های تولیدی گردیده است.

  یقدردان و تشکر

مقاله از همکاری مدیریت و تمامی  نیا سندگانینو

.کمال تشکر را دارند یساز یپرسنل شرکت باتر
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Abstract 

  

Background and Objectives: Today's macro-organizational policies and decisions are 

significantly associated with the safety management system, therefore, any organizational 

intervention may lead to a change in the trend of factors affecting accident indicator. In 

current research, Spastic policy on the human resources on trend of accident indicator in two 

industries in the field of battery making in a five year period has been scrutinized. 

Materials and Methods: In this study, The five-year study to compare the two events Index 

Industry Standard battery, according to OSHA 1904, statistical information required from 

1389 to 1393 were collected , then, the indicators in industries were determined. In the next 

step, through an interview with experts in two industries, the impact of organizational policy 

making was examined and by using SPSS 20 software Indices of industrial accidents in terms 

of division and significant correlation in the years using chi-square test and comparison test 

was evaluated and its association with reduced manpower was analyzed.

Results: Analysis of information indicated that the rate of accident indicator in both 

industries in 1392 was the least and in 1393 was the most, and ratio of number of accidents to 

number of employees in two industries since 1389 to 1392 was significant and P value was 

respectively 1389 (P value =0.002), 1390(P value =0.000), 1391(P value=0.004) and 1392(P 

value =0.011). Factors such as spastic policies regarding human resources, allocation of 

specific budgets to HSE and contraction outsourcing of production processes are among the 

policy making strategies that lead to change in trend of accident indicators. 

Conclusion: The effect of lemon juice compared to water lemonade and water was major to 

reduce physiological heat strain. 

 

Key words: Drink, Physiological strain, hot and dry Laboratory condition.
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