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 پژوهشی نوع مقاله:

 21/02/99 پذیرش:  11/03/98 دریافت:

است با بررسی مأموریتت ستازمانی و تعیتین  های شهری و گستردگی خدمات، ضروریتوجه به توسعه تکنولوژی با چکیده:

و  HSEهای متثرر زیستت نست ت بته تعیتین استترات یها و تهدیدهای بهداشتت، ایننتی و مطی نقاط قوت، ضعف، فرصت

هتا توصتی ی از نتو  این پ وهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش گتردآوری داده .ها اقدام گرددبندی آناولویت

هنچنتین در شتهرداری تهتران بررستی گردیتد.  زیستت  بهداشت، ایننی و مطی این تطقیق، مدارك  باشد. در  پینایشی می

معه آماری تطقیتق انتختاش شتدند. عنوان جان ر به  50هرداری تهران به تعداد  منطقه یك ش  HSEکارشناسان و متخصصان  

بترداری استت اده شتد. هنچنتین بترای ای و ابتزار فیشهای مربوط به ادبیات تطقیق از روش کتابخانتهآوری دادهبرای جنع

ستاخته، گتروه کتانونی و روش دل تی نامه مطققهای مربوط به جامعه آماری از روش پینایشی و ابزار پرسشآوری دادهجنع

و متنتارر   9/2ها، ننره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر با ها و ضعفپس از شناسایی و ارزیابی قوت .است اده گردید

مطاس ه گردید. با ارزیابی و تط یق عوامتل داخلتی و ختارجی بته کنتك   7/2آن ننره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  

استترات ی  42، شناستایی و در قالت  WTو  SO ،WO ،STهای استرات ی در چهار گروه استرات ی SWOT ،117ماتریس  

نهایی شدند. برای تعیین وضعیت فعلی شهرداری منطقه یك با توجه به عنلکرد داخلی و ختارجی آن، از متاتریس داخلتی و 

به عنوان جهت راه ردی شهرداری انتخاش گردید. به  (SO)های تهاجنی اساس ناحیه استرات یخارجی است اده گردید. براین

هشت استرات ی مهم دیگر نیز عتالوه بتر دلیل تغییر وضعیت فعلی سازمان در ارر تغییرات احتنالی مطی  داخلی و خارجی، 

ریس منتدی از نظتر آنتان و متاتبتا بهرهانتخاش و  به کنك اعضای گروه کانونی متتوکور، در مجاورت ناحیه SOهای  استرات ی

QSPM، ها در هشت دسته مشخص گردید.جوابیت نس ی انوا  استرات ی 

 SWOT، زیست، شهرداری منطقه یكاسترات ی، بهداشت، ایننی، مطی  واژگان كلیدی:

 JEL: K32, L32, C61بندی  طبقه
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   مقدمه  -1

هتتا ستتامنه میلیاردهتتا دمر بتترای ج تتران ستتازمان

آمت ناشتتی از حتتواد  و های انستتانی و ماشتتینخستتارت

های ناشی از کار و هنچنین از بین بردن آلتودگی بیناری

کننتد. های ختود هزینته میزیست ناشی از فعالیتمطی 

کشتتور موتورهتتای  هتترواحتتدهای صتتنعتی و تولیتتدی 

در اقتصتاد ملتی در نقتش مهنتی  آن هستند و  اقتصادی  

وری ملی های اشتغال، تولید، صادرات و ارتقای بهرهبخش

آمت، موانتع کنند؛ بنابراین تل ات انسانی و ماشینای ا می

 Farrokhi et) شتوندمطستوش میکشورها مهم توسعه 

al., 2019)انسان سالم و مولد ، توسعه پایدار . مطتتتتور

ر نقش پایتداتوسعه  به    دستیابیاست. عوامل متعددی در  

ی، اقتصاد  عوامل انسانی،  ان بهتودارند که از آن جنله می

، ایننتیبهداشت،  هنچنتین    و  فرهنگی،  صنعتی،  اجتناعی

با پیشرفت فناوری و ست و انتترژی اشتتاره کتترد. زیی مط

بروز ال  احتنو    ییند خطرزاروافزایش کاربرد ماشینآمت،  

های صتنعتی افتزایش یافتته استت. در حوادت در مطی 

کشف هتتتتدف گوشته، پس از وقو  حواد  و خسارت با 

گردید و نقایص یك علل وقایع، حواد  تجزیهوتطلیل می

اما امروزه گرایش به شتتتد تعیتتتین میسیستم یا فرایند 

پیگیرانتتته استتتت از خطر با اقدامات پیشتتتگیری سنت 

رشد فزاینتده علنتی در (.  1399)یاراحندی و هنکاران،  

های صنعتی های اخیر از یك طرف منجر به پیشرفتدهه

و تکنولوژیکی شده و از طرف دیگر موج  بتروز حتواد  

ای نظیر حتواد  کتار گردیتده استت. حتواد ، ناخواسته

زیستت، های مربوط به مطی های شغلی و آسی بیناری

ور طج رانی را بتههای بستیار زیتاد و ریرقابتلگاه آستی 

کنتتد ها وارد میمستتتقیم یتتا ریرمستتتقیم بتته ستتازمان

دهنتد تان مینشها  وهشپ   (.1399)مطندی و تینوری،  

پیامدهای تتتتتتترین مهم حواد  شغلی در صدرکتتتتتته 

توسعه ی درحالکشورهتتتادر خصتتتو  زی بهستتتاانیجه

جتتر مناز کار    حواد  ناشیری کته  طوآید؛ بهمیشنار  به

هتتتای بیناریها و  آستتی و دقیقهتر در ن تت دوبه مرگ 

 ر در ستتالن تون میلیت دو مترگناشتی از کتار نیتز بتته 

ت و بهداش جهتتتتانیازمان س ارآماس اسبرانجامتتتتد. می

های شتتغلی هتتا و آستتی بیناری، ارالنللتتتیکبینازمان س

شنار بهصتنعتی    در کشتورهایدرصد فوت    7  تتا  5عامل  

کار نستتتتتت ت  النللتتتتتیبینین سازمان هنچن. دنرومی

درصتد کتتل   7/6را  از کتار    های ناشیبیناری  و  هاآسی 

این ستتازمان .  هتتا تخنتین زده استو بیناری  های آست

شی از کار برای ناهای ی بیناریهتتتتا و آستتتتهزینتتته 

صد تولیتتتد در 6تتتتا  8/1 را معتتتادلف مختلورهای کش

درصد تولیتد ناخالص   4میانگین  طور  بهی و  داخلخالص  نا

یلیون دمر برآورد کتترده رت 8/2معتتادل  انیداخلتتی جهتت

درصد حواد   9/3. ایتتن در حتتالی استتت کتته تنهتتا است

رق شوشجندرصتتتد آن در    1  از  و کنتتتردنیا    شغلی در

شود )رمضانیان میگزارش  النللی کار  سازمان بینه  بیا  آس

 (. 1398الطسینی، و حسن

های اخیتر شتهرها در ستالبررسی وضتعیت کتالن

عنوان یتك م هتوم دهد توسعه پایدار شهری بتهنشان می

جدید در مدیریت اصولی این شتهرها از جنلته در حتوزه 

تنها نیازمنتد تغییتر  زیست مطرح شده است. این امر نته مطی  

م تتاهیم در زمینتته توستتعه اقتصتتادی شتتده بلکتته بتتر توستتعه  

. ( Pazouki et al., 2017اجتناعی هم تأریرگوار بوده استت ) 

بهداشت، ایننتی  کی یت  باو    ارربخش  استقرار یك سامانه

اهتداف   تطققتی در  حیا، عاملی  1(HSE)زیست  و مطی 

 زیستمطی و    ایننیبهداشت،  سامانه  .  است  سازمانیهر  

حتتداقل رستتاندن و به بتتا نظتتارت بتتر ایننتتی مطتتی  کتتار

هتتای شتتغلی و در نهایتتت بتتا کتتاهش ها و بیناریآستتی 

های تجاری و تواند فعالیتمطیطی میهای زیستدگیآلو

صنعتی را به سنت توسعه پایدار پیش ب رد. نکتته دیگتر 

های هتتای شتتغلی و آستتی ایتتن کتته حتتواد  و بیناری

ات من تی بتر رشتد تأریرزیست دارای  واردشده به مطی 

باشتد؛ بنتابراین به تود مستتنر اقتصادی هر کشوری می

وری آن های یك سازمان، افزایش سوددهی و بهرهفعالیت

مستلزم تتأمین ستالمت نیتروی انستانی، به تود کتارایی 

زیست است. بتدیهی تجهیزات و تأسیسات و ح ظ مطی 

 
1- Health, Safety & Environment  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 18

https://iueam.ir/article-1-1772-en.html


 39 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  مطندرضا عسگر   ان،ینیشهامت حس  /...زیست  استرات ی بهداشت، ایننی و مطی 

 

 HSEاست تطقق این اهداف با استقرار سامانه ارتربخش  

(. در این راستتا 1399باشد )چوبیه و هنکاران،  میمیسر  

مأموریتت ستازمانی ختود بتا   شهرداری تهران هتم بنتابر

رویکرد دستیابی بته توستعه پایتدار شتهری و در جهتت 

ساله جنهوری اسالمی ایران انداز بیستتطقق سند چشم

هجتتری شنستتی هنگتتام بتتا شتتهرهای  1404در افتتق 

ستازمان متتولی ورود   عنوان اولتینیافته جهان، بهتوسعه

در حتوزه متدیریت شتهری در  HSE سیستتم متدیریت

سطح کشور بوده است. شهرداری تهران ستازمانی بستیار 

گستتترده استتت کتته از حتتوزه فعتتالیتی بستتیار وستتیعی 

برخوردار است. نگتاهی اجنتالی بتر ننتودار ستازمانی آن 

هتتای ایتتن دهتتد کتته بختتش اعظنتتی از فعالیتنشتتان می

وی ه  احتتب بهداشتتت، ایننتتی و بتتهستتازمان متترت   بتتا م

تتوان شتهرداری را زیست است؛ به بیتان بهتتر میمطی 

شهر نامید )ص ایی رینه و قاسنیان HSE سازمان متولی 

هتای شتهرداری در سته حتوزه (. فعالیت1394صتاح ی، 

سازی زیست و هنچنین فرهنگبهداشت، ایننی و مطی 

موجت  آنها عنومتا  بستیار پراکنتده استت کته ایتن امتر 

هتتا، منتتاطق، هتتای معاونتپراکنتتدگی گستتترده فعالیت

های وابسته به شهرداری شتده استت. ها و شرکتسازمان

طور کتتل در ستتطح بتته HSE بتترای سیستتتم متتدیریت

توان یتك رویکترد یکرارچته را یافتت امتا شهرداری ننی

منتتد در صتتورت پراکنتتده و بعضتتا  نظامهتتایی بهفعالیت

گیرد. زیست انجام میمطی های بهداشت، ایننی و  بخش

شهرداری   HSEنتایج حاصل از بررسی وضعیت مدیریت

هتا و دهتد کته در برختی بخشتهران هنچنین نشان می

یعنتی عنصتر ره تری و  HSE عناصر سیستتم متدیریت

تعهد، سازمان و منابع و مستندسازی، ارزیابی و متدیریت 

ریتزی و اجترا و پتایش، فاصتله تتا وضتعیت ریسك، طرح

ریزی مناست  توجته بتوده و نیتاز بته برنامتهآل قابلایده

منظور توسعه و استقرار یك سیستم مدیریت یکرارچته به

 گتترددزیستتت احستتاس میبهداشتتت، ایننتتی و مطی 

هتای نستازماامروزه ارلت     (.1388)قالی اف و هنکاران،  

ریزی برنامتتهپیشتترفته بتترای ارتقتتای عنلکتترد ختتود بتته 

اجترای در صتورت تتدوین و    کتهپردازنتد  میاسترات یك  

ها در بتازار موفقیت سازماندرست، ابزاری سودمند برای  

تواند آنهتا را سترپا نگته دارد. باشد و میرقابت جهانی می

ریزی استتترات یك بتتا دوراندیشتتی و در جریتتان برنامتتهدر 

بیشتتر تطقتق خواهتد یافتت.  HSEای، اهداف  یافتهنظام

هتا یش بازده فعالیتمنجر به افزاچنین سیستم مدیریتی  

جان ته هنه ستالمت و کست  منتافع اقتصتادی و تقویتت

تنها مطصتور بته افتق مطتدود و شتود و نتهاجتناعی می

 پرروافزا و انگیزهمند نشاططور نظاممعینی نیست بلکه به

(؛ لتتوا هتتدف ایتتن 1395متتددی و هنکتتاران، استتت )علی

 پ وهش، شناسایی و تدوین استرات ی بهداشت، ایننتی و

باشتتد و ( در شتتهرداری تهتتران متتیHSEزیستتت )مطی 

زیستت تالش شده راه ردهای بهداشتت، ایننتی و مطی 

در چتتارچوش یتتك مطالعتته متتوردی در یکتتی از منتتاطق 

ت یین و تدوین گردد تتا از )منطقه یك(  شهرداری تهران  

ایتتن طریتتق متتدیران در ستتطوح مختلتتف را بتته استتتقرار 

منظور ایجاد کارایی، افزایش به  HSEمدیریت استرات یك  

وری و به ود کی یت فرایند مدیریت تشتویق کنتد و بهره

در متتدیریت  HSEزیربنتتای موفقیتتت بیشتتتر در حتتوزه 

 شهری فراهم گردد.  

 

 پیشینیه تحقیق  -2

 های خارجیهشپژو( الف

ای بتته بررستتی مشتتکل ( در مطالعتته2021) 1جیتتا

ازدحام ترافیك و آلودگی هوا ناشتی از آن پرداختت. ایتن 

زیستت و هنچنتین ررفیتت مطالعه برای به تود مطتی 

، یك مدل مدیریت کاهش انتشار خودرو را بتا حنل جاده

است اده از رویکرد پویایی سیستم ایجاد کترد. بتا در نظتر 

مطیطی، اجتنتتاعی و یتتای اقتصتتادی، زیستتتگتترفتن مزا

بتر  ها ها و یارانه های آلودگی هوا، مجازات هزینه   تأریر بهداشتی،  

ها نشتان کی یت هوا و ازدحام ترافیك بررسی شد. یافتته

هتا بته کتاهش و مجازات های آلتودگی هتواهزینه داد که
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ونقتل کنتد امتا بتار حنلها و ترافیك کنك میمأموریت

 دهد.افزایش و سطح عرضه آن را کاهش میعنومی را 

ای کی تی ( مطالعته2021و هنکتاران )  1اوکه کتی

سیستتم متدیریت ایننتی و بهداشتت تأریر  بررسی  برای  

صتتنایع در  عنلکتترد ستتازمانی متتواد رتتواییبتتر  شتتغلی

ستتازی نیجریتته در ایالتتت کتتراس آشتتامیدنی و ساختنان

سیستتم   تتأریرنتتایج نشتان داد کته  انجام دادنتد.    2ریور

 ییرواصنایع مدیریت ایننی و بهداشت شغلی بر عنلکرد  

 باشد.میتوجهی بام و مث ت به میزان قابل

( در تطقیقی کی تی بتا 2021و هنکاران )  3تتزمف

ایننتی  بهداشتت و  هتایوتطلیل گزارشتجزیهاست اده از  

بتته بررستی تتتأریر  در پنجتاه ستتال گوشتته،کتار معتتادن 

ادفات در صتنعت معتدن فرهنگ ایننتی در کتاهش تصت

در  را هتتا نقتتش فتترد و ستتازمانت ستتیر دادهپرداختنتتد. 

اگر تالش ایننی آشکار کرد و هنچنین نشان داد فرهنگ  

هتای فرهنگتی و بته اشتتراك برای درك و تغییر مطرك

ها در صتنایع مختلتف صتورت نگیترد، گواشتن این یافته

 خواهد داد. هنچنان رخ  ها  و خسارت احتنام  هنان حواد   

به بررسی   5( در دانشگاه استراتکالید2017)  4دویل

استرات ی سالمت، ایننی و بهداشت شتغلی پرداختت. در 

واقع هدف این دانشگاه، پیشرو شدن در زمینه تکنولوژی 

النللی دانشتگاهی بتود، از ایتن رو اقتدام بته تتدوین بین

ایتن هتدف، و برای رستیدن بته    ننودساله  انداز پنجچشم

دیدگی و استرات ی پیشگیرانه را انتخاش کرد تا از آستی 

تندرست ن ودن کارکنان، دانشجویان و هنه افرادی که با 

 این واحد هنکاری داشتند، جلوگیری شود.

 های داخلیب( پژوهش

( بته ارزیتابی سیستتم 1399مطندی و تینتوری )

HSE  آوری شهرك تخصصتی در از دیدگاه مهندسی تاش

زنجان پرداختند. نتایج نشتان داد کته وضتعیت سیستتم 

آوری در حتتد از دیتتدگاه مهندستتی تتتاش HSEمتتدیریت 

 
1- Okeke 
2- Cross River 
3- Tetzlaff 
4- Doyle 
5- Strathclyde 

 باشتد. معیتار ارزیتابی و متدیریت ریستك بتامتوس  می

 95/42معیتار نتتایج بتا    ودرصد بامترین امتیتاز    97/65

ره ری و تعهد متدیریت زیرمعیار  درصد کنترین امتیاز و  

بتا   درصد و زیرمعیتار عنلکترد پیشتگیرانه  4/71ارشد با  

دستتت درصتتد بیشتتترین و کنتتترین امتیتتاز را به 46/42

 آوردند.  

ای بتته در مطالعتته( 1399یاراحنتتدی و هنکتتاران )

گانه مدیریت یکرارچه بهداشت، بندی اصول هشتاولویت

تطتت در صتنایع  ) (HSEEزیست و انرژی ایننی، مطی 

نتتتایج مطالعتته نشتتان  پرداختنتتد. پوشتتش وزارت صتتنت

دهد که شتاخص راه تردی اجترا بتا ضتری  نزدیکتی می

عنوان رت ه اول انتختاش شتد. به تود مستتتنر هب  937/0

و اقدامات اصالحی بتا ضتری    137/0بتا ضری  نزدیکی  

های تر شتتاخصهتتای ضتتعیف، از اولویت108/0نزدیکتتی 

نچنتتین نتتتایج نشتتان داد ه. گانه انتختتاش شتتدندهشتتت

 HSEهای فراینتدی  بنتتدی شتاخصبندی و اولویترت ه

ستازی متتدیریتی و منظور تستهیل فراینتدهای تصنیمبته

هتا در راستتای ح ارتتت از پایش به ود مستنر سیستم

ها بترای رستیدن افتراد، اموال و کاهش حواد  و آلودگی

 . به توسعه پایدار قابل است اده است

( بتته شناستتایی و 1399فتترد و هنکتتاران )متقی

ستاختنان بتا  HSE بندی عوامل متثرر بتر عنلکتردرت ه

ستازی ستاختاری رویکرد ترکی تی دینتتل فتازی و مدل

ها نشان داد ایننی سازه، ایننتی یافتهت سیری پرداختند.  

جویی در مصرف انترژی در مکانیکتال، الکتریکال و صرفه

زیستت امل و ح ارت از مطی گوارترین عوتأریرترتی   به

جویی در مصرف انرژی معناری و زی تایی معناری، صرفه

  گوار است.تأریرترین عوامل اهنیتمعناری کم

( بتته بررستتی وضتتعیت 1399چوبیتته و هنکتتاران )

های ستتازمانی در برختتی از مجنوعتته HSEهای شتتاخص

منظور تعیین معضالت، نقاط ضتعف و شهرداری تهران به

نتایج ایتن مطالعته  قوت و راه ردهای اصالحی پرداختند.

های زیرمجنوعته شتهرداری نشان دادکه از بین ستازمان

شهر تهران، سه سازمان شرکت واحد اتوبوسترانی تهتران 
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شهرسازی و ستازمان و حومه، سازمان مهندسی و عنران  

ترتی  بهتترین عنلکترد را در ستوارها بتهها و پاركپایانه

زیستت داشتتند. از بتین حوزه بهداشت، ایننتی و مطی 

 مشتتتی، خت HSE گانتتته عنلکتتتردی18مطورهتتای 

هنچنین براساس   .درصد( را داشت  6/68بامترین امتیاز )

یك از هیچ در  HSEهای این مطالعه مقدار شاخصیافته

درصتتتد و  100کننتتده ایتتن شتتاخص طورهتتای ارزیابیم

نتایج این مطالعته نشتان داد کته اگرچته در   کامتل ن ود.

بسیاری از واحدهای شهرداری تهتران زیربنتای استتقرار 

گرفته اما هنتوز تتا رسیدن به نقطته   شکل  HSEسامانه  

مطلوش فاصله زیاد است؛ بنابراین در راستای نیل به ایتن 

های عنلیتتاتی مناستت  و ترای برنامتهمهم تتدوین و اج

در نهایتت ارزیابی ارربخشی اقدامات کنترلی برای به تود 

 . زیست ضروری استشاخص بهداشت، ایننی و مطی 

بنتتدی بتته رت ه( 1399یاراحنتتدی و هنکتتاران )

هتتتای پ وهشتتتی در حتتتوزه ستتتالمت، ایننتتتی و اولویت

شتر پرداختند. نتایج تطقیق نشان داد که بی  زیستمطی 

در ایتران در فاصتله HSE مطالعات انجام شده در حتوزه 

مربوط به بختش صتنعت بتوده   2019تا    2014های  سال

زیست، بیشترین اولویتت در حوزه سالمت و مطی   است.

پ وهشی به مشارل کشاورزی، شیالت و پرورش دام و در 

حوزه ایننی به مشارل کارگری در حوزه صنایع و معادن، 

ساختنان و رانندگی اختصتا    هحوز  مشارل کارگری در

یافته استت. مشتارل کتارگری در حتوزه ستاختنان و در 

حتتوزه صتتنایع و معتتادن در مقیتتاس متوستت  و کوچتتك، 

گانه پ وهشی ستالمت های دهبامترین اولویت را در حوزه

مشارل کشاورزی، شیالت، پترورش دام   .و ایننی داشتند

یتت را در و طیور صتنایع در هنته ستطوح بتامترین اولو

ات تتتأریردر زمینتته گانتته هتتای پ وهشتتی دهحوزهبیشتتتر 

   مطیطی دارا بودند.زیست

ارائته ( در تطقیقتی بته  1398فالحتی و هنکاران )

های ارزیتابی عنلکترد دهتی شتاخصمدل تعیتین و وزن

نتایج نشان داد پرداختند.  شهری  HSEسیستم مدیریت

های تهعتالوه بتر مثل   HSEهای عنلکترد  تعیین شاخص

باید براساس نو  ساختار کتالن   HSEسیستتم متدیریت  

مدیریتی و سایر پارامترهای تأریرگتوار ستتازمان باشتتد. 

ها نشتتان داد بررستتتی ستتتاختار متتدیریتی شتتهرداری

های سیستتتم های استخراج شده براساس مثل تهشاخص

 HSEتوانتتد عنلکتترد  تنهتتایی ننیبته  HSEمتدیریت  

شهری را پوشش دهد؛ زیرا فاکتورهایی از ق یل پایتداری 

شناسی، معنتاری اجتناعی، جنعیت  -اقتصادی، فرهنگی

طور توانتتد بتتهصتتتنعتی می -و شهرستتازی و صتتتن ی

 HSE توجهی در وضعیت عنلکرد سیستم متدیریتقابل

   باشد.مثرر  شهری

( به ارائته و اعت اربخشتی 1398ذکایی و هنکاران )

بتا   HSEیك مدل کاربردی برای ارزیابی کنتی عنلکترد  

های سیستتتم متتدیریت شتتهری مثل تته تتتأریررویکتترد 

منظور پرداختند. هدف آنها ارائه یك الگوی کتاربردی بته

بندی کنّی مناطق مختلف شهرداری تهران از لطتا  رت ه

گیری بتتتا استتتت اده از روش تصتتتنیم HSEعنلکتتترد 

ها مرات ی( بتود. یافتتهخصه )فرایند تطلیل سلسلهچندشا

 HSEنشان داد کته مطورهتای عنلکتردی فراینتدمطور  

ارزش   HSEمطور  نس ت به مطورهای عنلکتردی نتیجته

، HSEدر مطورهتای فراینتدمطور    وزنی بامتری را دارند.

مشارل و در مطورهای   HSEتعهد و ره ری و شناسنامه  

بتامترین ارزش وزنتی را   مطور، ایننتی و بهداشتتنتیجه

   کس  کردند.

بتا   HSEبه ارزیابی سیستتم متدیریت    در تطقیقی

گیری چنتدمعیاره و کتارت های تصتنیماست اده از متدل

شده در شرکت صت ا تتایر زنجتان امتیازی متوازن تعدیل

 7/0پرداخته شد. نتایج نشان داد که بعد ایننی با مقتدار  

زیستت اشتت و مطی دارای امتیاز بامتری نس ت بته بهد

شتده هتم گانه کارت امتیتازی تعدیلاست و در ابعاد پنج

درصد بهترین عنلکرد و بعد مالی بتا   6/86بعد مشتری با  

درصد کنترین امتیتاز عنلکتردی را داشتته استت.   3/84

هنچنین از نظر اعضای پانل، معیار مشتری با وزن نس ی 

ترتی  بته  06/0  زیست با وزن نس یو معیار مطی   46/0
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 1400 پاییز  ،ششموسی شناره /شهری مدیریت و  تتتتتتتت اقتصادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  42

 

ترین امتیتاز را در عنلکترد سیستتم متدیریت  بامترین و پایین 

HSE  دست آوردند  به(Beheshti et al., 2018) . 

( در تطقیقی تطت عنتوان 2017و هنکاران )  1مرر

شتهرها  های کالنهای پایداری برای شتهرداری»شاخص

به دن ال توسعه یك ابزار ارزیابی عنلکرد جهت نظارت بر 

شتهرها در شهرداری کالن  HSEهای توسعه پایدار  جن ه

گتروه و  13شاخص عنلکترد در   80بودند. برای این کار،  

کنیك دل ی انتخاش گردیتد و تم یا مضنون به کنك ت  7

شتتهر تهتتران های ایرانتتی و کالنستترس بتته شتتهرداری

گانه، 13های  ها نشان داد در بین گروهپیشنهاد شد. یافته

سوزی و واکنش اضطراری، رت ه اول را دارا بود گروه آتش

های ونقتل و سیستتمهای پسناند، حنلو بعد از آن گروه

باشتتند. در دی میهای بعتتترتی  دارای رت تتهط یعتتی بتته

تتوان گ تت کته می  HSEگیری نهتایی در زمینته  نتیجه

های های اجتنتاعی پایتداری در مقایسته بتا جن تهجن ه

زیستتتی از توجتته و اهنیتتت بیشتتتری برختتوردار مطی 

 باشد.می

در تطقیقی تطت عنوان »متدیریت استترات یك در 

و   SWOTزیستتت شتتهری بتتا استتت اده از متتدلمطی 

QSPMیك متدل م هتومی از الگتوی مطتی     ، به ارائه

تهتتران پرداختته شتتد. هتدف ایتتن  22پایتدار در منطقته 

های پایتداری و ایجتاد یتك متدل مطالعه، تعیین شاخص

هتتای تهتتران بتتود. داده 22توستتعه آینتتده بتترای منطقتته 

آوری و موردنیاز با مرور مطالعات نظری و میتدانی، جنتع

عتدی سرس عوامتل متثرر شناستایی شتدند. در مرحلته ب

های استخراج شده نامه تهیه و توزیع گردید و دادهپرسش

های ارزیتابی عوامتل داخلتی و ختارجی از آن در ماتریس

آمده و دستوتطلیل شدند. سرس با کنك نتایج بهتجزیه

های منکتن شناستایی ، انوا  استرات یSWOTماتریس  

ریزی شتتدند. در ادامتته بتتا استتت اده از متتاتریس برنامتته

ترین استرات ی انتخاش شتد و در ، جواشکنی  استرات یك

نهایت به کنك آن، یك مدل جامع بترای توستعه پایتدار 

 . (Pazouki et al., 2017)دست آمد شهری به
 

1- Mapar 

های کلیتتدی ای بتته بررستتی شتتاخصدر مطالعتته

در ایجتتاد متتدیریت بهداشتتت، ایننتتی و  HSEعنلکتترد 

زیست و پایتداری در مجتنتع گتاز پتارس جنتوبی مطی 

ان، پرداختتته شتتد. نتتتایج نشتتان داد کتته ارزیتتابی ایتتر

وج  تقویت استتقرار سیستتم متدیریت م  HSEعنلکرد

شتود. بررستی آمارهتا زیست میبهداشت، ایننی و مطی 

های مربتوط بته نشان داد که در بخش بهداشت، شاخص

مجنو  فراوانی بیناری شتغلی گتزارش شتده و مجنتو  

 2010ی در سال  فراوانی زمان از دست رفته بیناری شغل

 3/0درصتد و  3/0درصد به    7/1درصد و    4/2ترتی  از  به

کتتاهش یافتتته استتت. در بختتش  2013درصتتد در ستتال 

های فاضالش به الزامات زیست هم برخی از شاخصمطی 

های کی یت هوا در مطیطی دست یافتند و شاخصزیست

به ود چشتنگیری   2010هم نس ت به سال    2013سال  

 . (Sarkheil & Rahbari, 2017) را نشان داد

بتا   HSE( به بررسی  1395مددی و هنکاران )علی

های بتا هتدف ارائته استترات ی  SWOTاست اده از روش  

ها به ود مستتنر در شتهرداری قتزوین پرداختنتد. یافتته

نشان داد که میانگین عنلکرد داخلی و خارجی واحدهای 

شتتهرداری قتتزوین زیتتر متوستت  بتتود و بایتتد نینتتی از 

واحتتدهای آن از استتترات ی تتتدافعی، چهتتار واحتتد از 

جهتت استرات ی تنو  و دو واحد هم از استترات ی تغییتر 

 برای بهتر شدن وضع خود است اده کنند.

های ( به سنجش مثل ه1394عابدینلو و هنکاران )

HSE  شتهر تهتران پرداختنتد. هتدف آنهتا مطالت کالن

مطور در ستطح با رویکرد ابتکتارات جامعته  HSEارزیابی  

مطالت مرفه و مطروم تهتران بتود. نتتایج نشتان داد کته 

روم شتهر تهتران های مرفه و مطدر مطله  HSEوضعیت  

توانتد مطور میدر مرز هشدار قرار دارد و ابتکارات جامعه

بتترای تواننندستتازی جوامتتع مطلتتی در راستتتای ارتقتتای 

 مثرر باشد.آن های مثل ه

ررم مطالعات دهد که علیبررسی پیشینه نشان می

هتای صتنعتی، تولیتدی و مختلف صورت گرفته در حوزه

در متدیریت   HSE  هایخدماتی برای تتدوین استترات ی
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شهری تاکنون سابقه مدونی مشاهده نشده است. در واقع 

بخشی از تطقیقات ق لتی بته بررستی سیستتم متدیریت 

HSE  های بهداشتت، و بخشی دیگر به شناسایی شاخص

های موردمطالعتته زیستتت در ستتازمانایننتتی و مطی 

رسد تطقیق حاضر اولتین اند. بنابراین به نظر میپرداخته

در حتتوزه  HSEابطتته بتتا تتتدوین استتترات ی متتورد در ر

هتای مدیریت شهری باشد. این موضتو  از جنلته نوآوری

 باشد.این تطقیق می

 

             مبانی نظری  -3

پیشتتگیری از بتتروز صتتدمات و حتتواد  بهداشتتتی، 

وری بتا در زیست در راستای افزایش بهترهایننی و مطی 

ران و دیگتر نظر گرفتن سالمت و ایننی کارکنان، پینانکا

 HSE افراد مستلزم وجود یك ساختار سیستم مدیریتی

باشد. این مدیریت با پیشگیری از بروز صتدمات و کارا می

زیستتتی و بتتا در نظتتر وقتتایع بهداشتتتی، ایننتتی و مطتتی 

گرفتن سالمت و ایننی کارکنتان و دیگتر افتراد متتأرر از 

های جتاری ستازمان در راستتای توستعه پایتدار، فعالیت

دارد )زار  و وری گام برمیها و افزایش بهرههزینه  کاهش

های اخیتتر، به تتود (. در ستتال1400قاستتنی ده کتتری، 

هتا در زیستی و مسئولیت اجتناعی شرکتعنلکرد مطی 

ای کلیدی مطرح شتده عنوان مسئلههای تأمین بهزنجیره

و موضو  پایداری که شامل سه بعد اقتصادی، اجتنتاعی 

است نظر بسیاری از مطققان و صتاح ان زیستی  و مطی 

وکار را به خود جل  کترده استت. یکتی از مستائل کس 

مهم در مسئولیت اجتناعی، توجه بته وضتعیت ایننتی و 

ستتالمت شتتغلی کارکنتتان بتتوده کتته در کنتتار بعتتد 

زیستتتی آن، م هتتوم یکرارچتته متتدیریت ستتالمت، مطتی 

ستازد. ح تظ ( را ننایان میHSEزیست )ایننی و مطی 

ایداری عالوه بر وضعیت عادی باید در شرای  اختتالل و پ 

عنوان یتك موضتو  استترات یك در قطعی سیستم نیز به

کنندگان در نظر گرفته شود. ایتن موضتو  انتخاش تأمین

آوری را در کنتار پایتداری و لزوم است اده از م هتوم تتاش

دهتد )متداح و هنکتاران، ها نشتان میس ز بودن شرکت

ها و در ستازمان  HSEر سیستم متدیریت  (. استقرا1398

صنایع کوچك و بزرگ در جهان هنواره براساس برخی از 

گیترد کته معنتوم  از ستتاختار خطتوط راهننتا انجتام می

مشابهی برخوردارند. در دنیای پررقابت امروز، بستیاری از 

را جتز  HSE انتد کته بایتد متدیریت ها پی بردهسازمان

رار دهند و برای آنها هنتان ناپویر و ضروری خود قجدایی

های سازمان اندازه اهنیت قائل شوند که به دیگر مدیریت

یتك HSE سیستتم متدیریت  (.1399دهند )کرمی، می

ابزار مدیریتی بترای کنتترل و به تود عنلکترد بهداشتت، 

های توستتعه و زیستتت در هنتته برنامتتهایننتتی و مطتتی 

باشتد. ایتن سیستتم بتا های صنعتی و ستازمانی میپروژه

د و ارزیتابی ایجاد بستر فرهنگتی ختالق، آمتوزش کارآمت

مستنر در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، موجت  

ات نامطلوش صتنعت بتر مطتی  و تأریرحداقل رساندن  به

ات مطلتتوش آن از طریتتق تتتأمین ایننتتی تتتأریرافتتزایش 

جان ته کارکنتتان، تجهیتزات و تأسیستتات و بته صتت ر هنه

گتتردد. های ناشتتی از کتتار میرستتاندن حتتواد  و آستتی 

تکنولوژی نتوین گرچته رفتاه را افتزایش گسترش مواد و  

دهد، به موازات خود، مخاطرات جدیدی را نیتز پتیش می

دهد که رل ه بتر آن نیازمنتد احستاس روی بشر قرار می

های بهداشت، ایننتی مسئولیت هنگانی در اجرای برنامه

ها، زیستتتت بتتترای مطافظتتتت از جتتتان انستتتانو مطی 

تکترار حتواد  باشد.  های ملی میزیست و سرمایهمطی 

مشابه و ضعف در ارربخشی تنهیدات کنترلی، مستئولین 

های کنتترل را بر آن داشت تا با تأمتل در طترح و برنامته

حواد  به تطقیق پیرامون علل موفقیت هریك برردازنتد. 

های ن تی موفتق و معت تر در دنیتا بیتانگر تجارش شرکت

 هایتغییر نگرش واکنشی به نگرش پیشگیرانه در برنامته

کنترلی حواد  بوده است. این نگرش آنهتا را بته ستنت 

ستتوق داده استتت. در واقتتع  HSEایجتتاد یکرتتارچگی در 

بخشی از سیستتم متدیریت کتل HSE سیستم مدیریت 

های جاری در یك سازمان است و هنانند ستایر سیستتم
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کنتد )معاونتتت پیتروی می 1متدیریتی از چرخته دمینتگ

 (.1396ریزی شهرداری تهران، پ وهش، آموزش و برنامه

 HSEسیستتتم  ستتازنده یتتكتتترین عناصتتر مهم

 (:1395ور، پ ع ارتند از )خسروی

متدیریت بایتد ره تری و تعهتد رهبری و تعهد:    -

عنلی، قتوی و مشتارکت در مستائل بهداشتت، ایننتی و 

زیست را نشان دهد و ار ات کنتد. هنچنتین بایتد مطی 

را فتراهم  HSE منابع ضروری برای دستیابی بته اهتداف

سیستتتم متتدیریت ایننتتی، بهداشتتت و کنتتد. استتاس 

، ره تتری و تعهتتد متتدیریت و آمتتادگی او زیستتتمطی 

بع مورد نیاز جهت دستیابی بته منظور فراهم کردن منابه

 .باشدمی اهداف

توانتد  هر سازمانی می :  مشی و اهداف استراتژیک خط   -

مشتی  یتا خ    HSEمتدیریت    سیستتم   مشی جتامع یك خ  

های آن داشته باشتد. پتویرفتن،  جداگانه برای هریك از بخش 

مشتی از ستوی بتامترین  توسعه و حنایت فعتال و تأییتد خ  

رستانی آن بته کلیته  فهم و اطال  صورت قابل مقام و تهیه آن به 

 .ن ع بسیار حائز اهنیت است های ذی گروه 

سازمان بایتد سازماندهی، منابع و مستندسازی:    -

نقتش  های افراد را در راستتای ای تای ها و مسئولیتنقش

خود در به ود عنلکرد سیستتم متدیریت ایننتی، بهداشتت و  

 رسانی کند. زیست تعریف، مستند و اطال  مطی  

طور مداوم سازمان بهارزیابی و مدیریت ریسک:    -

سیستتتم متتدیریت ایننتتی، های متترت   بتتا بایتتد ریستتك

ارزیتابی کنتد. هنچنتین بایتد را    زیستبهداشت و مطی 

منظور شناستتایی خطتترات ختتا ، ارزیتتابی و کنتتترل بتته

هتتا را ق ول، فراینتتدها و فعالیتها تتتا ستتطح قابتتلریستك

ارزیتتابی کنتتد. ستتازمان بایتتد بتترای ارزیتتابی و متتدیریت 

سیستم مدیریت ایننی، بهداشتت و   های مرت   باریسك

 های اجرایی ایجاد کند.زیست، روشمطی 

مالحظات سیستم متدیریت ایننتی، ریزی:  طرح   -

ناپتویر تنتام زیست بایتد بختش جداییبهداشت و مطی 

ریزی و تغییر در طراحی، توسعه، خریتد و های طرحجن ه

 
1- Deming Circle 

ونقل مطصومت و خدمات باشد. شرکت بایتد بترای حنل

های کتتاری، طرحتتی بتترای دستتتیابی بتته تنتتام برنامتته

 .ائه کندو معیارهای اجرایی آن ار  HSEاهداف

کنتد این عنصر مشتخص می:  اجرا، ثبت و پایش  -

ونته اقتدامات ها چگونه انجام شتوند و چگکه باید فعالیت

نیتاز در راستتای به تود مستتنر اصالحی در زمتان مورد

 .اعنال گردند

منیتتزی و بتتازنگری بایتتد ممیزززی و بززازنگری:   -

و  HSEسیستم متدیریت  منظور تأیید اجرا و ارربخشیبه

 ن با الزامات سیستم صورت گیرد.تناس  آ

 HSE  یك سیستم متدیریتی بترای پوشتش دادن

زیستت ها در بهداشت، ایننی و مطی نقاط ضعف سازمان

هدف آن ارائه روشی هدفنند بر پایه استانداردهای است.  

موجتتود بتترای حصتتول اطنینتتان از حتتوف یتتا کنتتترل 

انی بابایی فارسباشد )مخاطرات بالقوه و بال عل موجود می

سیستتنی استت کته   HSE(. در واقع  1400و اصغریان،  

افتتزای صتتورت یکرارچتته و بتتا هنگرایتتی و چیتتنش همبه

 نیروهای انسانی و امکانتات و تجهیتزات ستعی در ایجتاد

مطیطتتی ستتالم، دلرتتویر و بتته دور از حادرتته، ضتتایعات و 

 (.1398خسارت مطیطی دارد )سهرابی و هنکاران، 

ای در تنتتتایالت فزاینتتتدههای اخیتتتر، در دهتتته

ها شتتکل کارگیری متدیریت استتترات یك در ستازمانبه

های گونتتاگون و متعتتددی از متتدیریت گرفتتته و متتدل

اند. مدیریت استرات یك، یکی از استرات یك پیشنهاد شده

برانگیز و اساستتی استتت کتته تصتتنینات م احتتب چتتالش

 ای در رابطه بتا آینتده ستازمان، اهتداف و منتابع آنپایه

کند. تنام منابع ستازمان نظیتر انستانی، متالی، اتخاذ می

کنند. تولید و مطی  در استرات ی نقش ای ا می  هایروش

های ریرانت تاعی ، بیشتر سازمان1990حدود اواس  دهه  

بتته متتدیریت استتترات یك روی آوردنتتد تتتا بقتتای ختتود را 

تضنین کنند. اندیشنندان و متخصصان بر این باورند که 

هتای متدیریت استترات یك، ز م اهیم و تاکتیكبسیاری ا

های ریرانت تاعی توانند در سازمانآمیز میطور موفقیتبه

(. 1394به کار برده شوند )خاشتعی و اصتالنی افراشتته،  
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عنوان یکی از ورتای ی کته بتر عهتده تدوین استرات ی به

باشتتد ع تتارت استتت از: تعیتتین متتدیریت استتترات یك می

یی عواملی که در مطی  خارجی مأموریت شرکت، شناسا

وجود هایی را بتتهکننتتد یتتا فرصتتتستتازمان را تهدیتتد می

آورند، شناسایی نقاط قوت و ضتعف ستازمان، تعیتین می

های بلندمدت، در نظر گرفتن استرات ی گونتاگون و هدف

های خا  برای ادامه فعالیتت ستازمان انتخاش استرات ی

تدوین استرات ی های مختل ی برای (. مدل1396)روزدار،  

ایتتن  بیشتتر ،ی راهریهاجود ت اوتارائه شده است. با و

در هتتا  بر دو بعتتد داخلتتی و ختتارجی ستازمان  هامدل

به   هتاهنه مدلتقری ا   و لوا    دارندتدوین استرات ی تأکید  

انتد. قوت، ضعف، فرصتت و تهدیتد پرداختهنقتاط بررسی  

تام اساسی در هنه مدلهای تدوین استترات ی، ایتتن پیت

برای ماندن در میدان رقابت و  متتتانساز کتتتهدارد  ودوج

ر بایتتتتد هم وضعیت موجتتتتود تبرخورداری از سهم بیش

د و هتم موقعیتت ختتود را در مقایستته بشناستختود را  

د که دریابو  رق تتا بستتنجدبتتتا تتتتوان، ستتتهم و وضعیت 

استرات ی چیزی جز تعیین موقعیت و جایگتتتتاه یتتتتك 

در . در واقتع،  نیست  رقی یسه با نیروهای  سازمان در مقا

مورد عقالیی  گیری  ، نوعی عقالنیت و تصنیمهاهنه مدل

(. 1388توجه قرار گرفته است )اعرابتتتتتی و هتتتتتدایتی، 

مدیریت استرات یك شتامل پتنج گتام متتوالی و مستتنر 

پایهاست: تجزیته گیری گتواری جهتتوتطلیل مطیطتی، 

رای استترات ی، سازمانی، تعیین و تتدوین استترات ی، اجت

 استرات ی. کنترل و ارزیابی

وتطلیل مطیطتی، شتناخت عتواملی هدف از تجزیه

 تتأریراست که به نتوعی بتر فعالیتت و عنلکترد ستازمان 

وتطلیل مطیطی، مطی  ستازمان در تجزیه گوارند. درمی

شتود: مطتی  عنتومی بندی میسه سطح مت اوت دسته

)شامل عوامتل اجتنتاعی، اقتصتادی، سیاستی، قتانونی و 

تکنولوژیك(، مطی  عنلیاتی )سططی از مطتی  بیرونتی 

ات آنی و شدیدی بر عنلیات و سودآوری تأریرسازمان که  

امتل رقتابتی( و مثسسه دارد؛ مانند مشتتریان، رق تا و عو

های داخل سازمان( را دربر مطی  درونی )عوامل و مثل ه

وتطلیل گیتری از نتتایج تجزیتهگیرد. متدیران بتا بهرهمی

هتتای ستتازمانی گیریمطیطتتی اقتتدام بتته تعیتتین جهت

انداز و هتتتدف ستتتازمانی کننتتتد. مأموریتتتت، چشتتتممی

شوند. گیری سازمان مطسوش میهای عنده جهتشاخص

عنوان موضو  مورد بطتب در نداز سازمان بهات یین چشم

گیری سازمانی جایگاه و موقعیتت آتتی مثسسته را جهت

مثابته تصتویر انداز، بهطوری که چشمکند؛ بهمشخص می

تعریتتف شتتده استتت. تعیتتین  روشتتن ستتازمان در آینتتده

های استتترات ی ع تتارت استتت از: فراینتتد تعیتتین زمینتته

اف ستازمانی در عنلکرد مناس  بترای دستتیابی بته اهتد

راستتتای مأموریتتت مثسستته. مرحلتته اجرایتتی شتتدن 

منظور های تدوین شده هم به برنامه اجرایی بتهاسترات ی

اجرای درست و منظم استرات ی اشاره دارد. آخترین گتام 

مدیریت استرات یك، شامل نظتارت و ارزیتابی فراینتد آن 

باشد که نقش تضنین عنلکرد مناس  ایتن فراینتد را می

های (. برای طراحی استرات ی1396ه دارد )روزدار،  برعهد

ای یافتهها و الگوهتای ستاختکالن ستازمان، متتدولوژی

خارجی وجتود دارد   -مانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

که نو  استرات ی کالن سازمان را از تهاجنی تتا تتدافعی 

های مزبتور رسد متتدولوژیکند. اما به نظر میتعیین می

باشتند. آنچته مستلم ای ننیهای وری ها بخشمتناس  ب

هتای ای چارچوشهای وری هاست برای تدوین استرات ی

راستا با دیگری مزم است که از یك طرف هناهنگ و هم

وکتار باشتد و از طترف دیگتر های کالن کست استرات ی

ای تتدوین شتود. ایتن گونته متناس  با آن حوزه وری ته

هایی به تکامل رستیدند خشای در بهای وری هاسترات ی

ای های وری تهها برای سایر حوزهولی خأل این گونه مدل

ای مهتم در هتای وری تهشود. یکتی از حوزهاحساس می

زیستتت ها، موضتتو  بهداشتتت، ایننتتی و مطی ستتازمان

(HSE است که سازمان برای اجترای متثرر آن نیازمنتد )

و   لومطنتدهای مشخص و متدونی استت )علتیاسترات ی

 (.1392هنکاران، 
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 روش تحقیق  -4

این مقالته درصتدد شناستایی و تتدوین استترات ی 

زیستتت در شتتهرداری تهتتران بهداشتتت، ایننتتی و مطی 

باشتد؛ از ایتن رو ایتن پت وهش بتا توجته بته هتدف، متی

هتا، باشد و با توجه بته روش گتردآوری دادهکاربردی می

دارك در این تطقیق، مباشد.  توصی ی از نو  پینایشی می

زیستتت در شتتهرداری تهتتران بهداشتتت، ایننتتی و مطی 

 HSEبررسی گردید. هنچنین کارشناسان و متخصصتان  

ن تر بته عنتوان   50شهرداری تهران بته تعتداد    منطقه یك

در ایتن پت وهش، جامعه آماری تطقیتق انتختاش شتدند.  

آوری باشد. برای جنتعشناری میگیری، تنامروش ننونه

ای و ادبیات تطقیق از روش کتابخانتههای مربوط به  داده

هتای مربتوط بته آوری دادهبرداری و برای جنعابزار فیش

های نامهجامعه آماری از روش پینایشتی و ابتزار پرستش

ساخته م تنی بتر دو روش گتروه کتانونی و دل تی مطقق

استتت اده گردیتتد. بتترای ستتنجش روایتتی مطتتتوایی از دو 

( و CVRی )شاخص روش کی ی نست ت روایتی مطتتوای

( استت اده شتد. بررستی CVIشاخص روایتی مطتتوایی )

CVR    های مربتوط نامهسثال پرسش  50نشان داد که از

ستثال ق تول   44)عوامل قوت، ضعف، فرصتت و تهدیتد(  

نقتاط قتوت، ضتعف،  CVIشد. در این مطالعه هنچنتین 

مطاس ه شد و بتا توجته بته  99/0فرصت و تهدید برابر با 

باشتد، شتاخص روایتی مطتتوایی تر میبام  79/0اینکه از  

ها، از روش نامهتأیید شد. بترای مطاست ه پایتایی پرستش

آمده دستتفرمول کرون اخ است اده شد. ضری  آل تای به

دست آمد. به  7/0تر از عدد  ها بزرگنامهبرای کلیه پرسش

در این تطقیق، مدل جتامع و چتارچوش تطلیلتی تتدوین 

مورد است اده قترار گرفتت. ایتن   1استرات ی فرد آر دیوید

 چارچوش دارای سه مرحله اصلی به شرح زیر است:

مرحلتته ورودی: در ایتتن مرحلتته، اطالعتتات اصتتلی 

شتود. ایتن ها مشخص میموردنیاز برای تدوین استرات ی

مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلتی دربرگیرنتده 

 
1- Fred R David  

و متتاتریس ارزیتتابی عوامتتل  (IFE)ها هتتا و ضتتعفقوت

 است.  (EFE)ها و تهدیدها  ارجی شامل فرصتخ

و   مرحله تط یق یا مقایسه: در این مرحله عوامل داخلی 

ختتارجی بتتا استتت اده از ابزارهتتای گونتتاگون تط یتتق داده 

هایی شناسایی شوند که در راستتای شوند تا استرات یمی

مأموریت سازمان هستند و متناس  بتا عوامتل داخلتی و 

تطقیق برای این مرحله از ماتریس خارجی باشند. در این  

SOWT  و ماتریس داخلی و خارجی(IE) .است اده شد 

گیری: در مرحله آخر، بتا استت اده از مرحله تصنیم

، (QSPM)ریزی استتتترات یك کنتتتی متتتاتریس برنامتتته

های شناستتایی شتتده در های مختلتتف استتترات یگزینتته

های عینتی و بتدون مرحله ق ل )مرحله تط یق(، به شیوه

اعنال نظر شخصی، ارزیابی و قضاوت شدند. این ماتریس 

کنتد و ها را مشتخص میجوابیت نس ی انتوا  استترات ی

های خا  یك م نتای بدین گونه برای انتخاش استرات ی

 (.1392دهد )دیوید،  عینی ارائه می

 

 های تحقیق   یافته  -5

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی    : مرحله اول 

عامتتل داخلتتی )قتتوت و  19در ایتتن مرحلتته تعتتداد 

دستت عامل ختارجی )فرصتت و تهدیتد( به  15ضعف( و  

آمد. در اجرای این مرحله، گروهی از متخصصتان )پانتل( 

انتخاش شدند و پس از آمتوزش کامتل متاتریس ارزیتابی 

ش دل ی عوامل داخلی و خارجی، نظرات آنها از طریق رو

و   1درصد به شرح جدول    85در دو مرحله اخو و اجنا   

دهد ( نشان می9/2)  1دست آمد. ننره نهایی جدول  به  2

که عنلکرد مدیریت شهرداری منطقه یك در استت اده از 

باشتد. ها، متوس  به بام میها و برطرف کردن ضعفقوت

دهتد کته ( نشتان می7/2)  2هنچنین ننره نهایی جدول  

متدیریت شتهرداری منطقته یتك در استت اده از   عنلکرد

ها و برطرف کردن یا دور زدن تهدیتدها، متوست  فرصت

 باشد.به بام می
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 هاها و ضعف قوت   یشهرداری منطقه یک برمبنا  یارزیابی عوامل داخل -1جدول 

 امتیاز رتبه ضریب اهمیت عوامل داخلی  شناسه 

 هاقوت

S1 
های  های اجرایی و دستورالعنلو وجود مستندات، روش HSEاستقرار سیستم مدیریت 

HSE 
12/0 4 48/0 

S2  ورود الزاماتHSE  در نظام مدیریتHSE  44/0 4 11/0 پینانکاران 

S3 
 HSEهای منطقه توس  بازرسان ستاد از پروژه HSEهای انجام بازدیدها و بازرسی

 شهرداری تهران 
1/0 4 4/0 

S4  28/0 4 07/0 وجود مراکز مدیریت مطله در منطقه 

S5  وجود سامانه مدیریتHSE عنوان سیاستگوار  شهرداری تهران بهHSE 05/0 4 2/0 

S6 09/0 4 225/0 در منطقه  1888و  137های نظارتی وجود سامانه 

S7  081/0 3 027/0 وجود مرکز مطالعات راه ردی در شهرداری تهران 

S8  061/0 3 0203/0 وجود مرکز تخصصی فناوری اطالعات و ارت اطات در شهرداری تهران 

S9  03/0 3 01/0 ارائه خدمات مهندسی و درمانی توس  شرکت شهر سالم 

 ضعف ها 

W1  فقدان ساختار سازمانی مصوشHSE  41/0 2 205/0 و تخصیص نیافتن یا کن ود منابع مالی 

W2 
ها و  در طرح HSEمطور در سطح صف و نادیده گرفتن اصول و الزامات  ن ود رویکرد برنامه

 ها برنامه
05/0 2 1/0 

W3 
، وجود  HSEپویری و پاسخگویی مدیران ارشد در ارت اط با تعهد ضعیف، ن ود مسئولیت

 و مقاومت در برابر تغییرات در مدیران  HSEنگرش سنتی به 
025/0 2 05/0 

W4  01/0 2 05/0 ن ود شناسایی مستنر و ارربخش خطرات و مدیریت ریسك آنها 

W5  سازی نشدن کامل الزامات  نهادینهHSE   ها در ق ال  ها و مسئولیت و ش اف ن ودن نقشHSE 04/0 2 08/0 

W6 سازی های آموزشی و فرهنگناکارایی و ارربخش ن ودن برنامهHSE 03/0 2 06/0 

W7 04/0 1 04/0 های موازی های مختلف و فعالیتن ود ارت اط فرایندی بین بخش 

W8  اجرا نشدن مثرر نظام مدیریتHSE  031/0 1 031/0 پینانکاران و تأخیر در پرداخت مطال ات پینانکاران 

W9  فقدان سیستم مدیریت داده و بانك اطالعاتی یکرارچهHSE 02/0 1 02/0 

W10  مدیریت بطران مستقل ازHSE 01/0 2 01/0 

 9/2 --- 1 های منطقه یك شهرداری است.ضعفها بر دهنده رل ه قوت( نشان9/2عدد کل )
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   کیارزیابی عوامل خارجی شهرداری منطقه  -2جدول 

 امتیاز رتبه ضریب اهمیت عوامل خارجی  شناسه 

 هافرصت

1O های مشاور خصوصی وجود شرکتHSE 14/0 3 42/0 

2O النللی در زمینه امکان است اده از تجارش بینHSE  4/0 4 1/0 و انتقال دانش 

3O 22/0 4 05/0 وجود مراکز علنی و دانشگاهی در سطح منطقه 

4O النللی سنینارهای علنی و بینHSE 03/0 4 121/0 

5O  نظران وجود متخصصان و صاحHSE  112/0 4 02/0 در خارج از شهرداری 

6O   مجنوعه قوانین و مقرراتHSE  061/0 3  02/0 کشوری 

 تهدیدها

1T   ن ود مط ل قانونی برایHSE 35/0 2 17/0 ها با هدف ضنانت اجرایی طرح ها و برنامه 

2T 2/0 2 2/0 خیز شهری فقدان بانك اطالعاتی جامع از نقاط بطرانی و حادره 

3T  18/0 2 09/0 ت کیك نشدن آن از مناطق شهری وجود صنایع و اصناف آمینده و خطرناك و 

4T 14/0 2 07/0 های اجرایی مسئول در سطح شهر ن ود هنکاری و هناهنگی بین سایر دستگاه 

5T  پینانکاران ضعیف در حوزهHSE   06/0 2 138/0 

6T 09/0 2 04/0 خیز متعدد ترافیکی ها و نقاط حادرهترافیك شهری و وجود گلوگاه 

7T  فرهنگ عنومی و آموزش ضعیفHSE  0885/0 2 04/0 در سطح جامعه 

8T 075/0 2 03/0 های فرسوده شهری بافت 

9T   ن ود نیروهای کارشناسی مجرشHSE 03/0 2 072/0 

 7/2 --- 1 ها بر تهدیدهای منطقه یك شهرداری است.دهنده رل ه فرصت( نشان7/2عدد کل )

 

 

 : تطبیق یا مقایسهدوم مرحله

ها و ها، فرصتتتهتتا، ضتتعفدر ایتتن مرحلتته، قوت

بتتا هتتم مقایستته  SWOTتهدیتتدها در قالتت  متتاتریس 

ها در قال  چهار نو  استترات ی استرات ی شوند و انوا می

SO  ،ST،WO    وWT (.3آید )جدول  وجود میبه 
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 هاو انواع استراتژی  SWOTماتریس   -3جدول 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی

 برم نای تجارش داخلی و جهانی   HSEبه ود و توسعه نظام مدیریت 

 HSEعنوان متولیان صف در حوزه توسعه مراکز مدیریت مطله به

 188و 137های و ادرام آن در سامانه HSEهای نظارت توسعه سیستم

 شهری  HSEتوسعه مطالعات و تطقیقات راه ردی و کاربردی 

 HSEهای اطالعاتی و فرایندهای افزاری پایگاهتوسعه نرم

 پینانکاران برم نای تجارش داخلی و جهانی  HSEتوسعه نظام مدیریت 

 HSEیکرارچگی مدیریت بطران و 

 در زمان طراحی  HSE سازی الزاماتاعنال و نهادینه

 مطور تغییر رویکرد سنتی و واکنشی به رویکرد پیشگیرانه و برنامه

 توسعه مطالعات شناسایی خطر و مدیریت ریسك 

 النللی گیری از تجارش بینبا بهره HSEراه توسعه نقشه

 ها و تکالیف واحدها و حوزه های اجرایی به ورایف، مسئولیت  HSEالطاق 

 پویری و پاسخگویی مدیران ارشد توسعه مسئولیت

 HSEتوسعه رویکرد آموزشی و فرهنگی 

 HSEبخشی در شهرداری تهران در حوزه  های درون ت یین و توسعه مشارکت 

 پینانکاران  HSEتطکیم و تقویت سازوکار اجرایی نظام مدیریت 

 HSEه سیستم مدیریت داده و بانك اطالعاتی توسع

 توسعه ساختار سازمانی و تأمین اعت ارات و منابع مالی موردنیاز 

 WTهای استراتژی STهای استراتژی

در متدیریت شتهری در قالت  ضتواب    HSEتوسعه مجنوعته الزامتات  

های مربوطه بته شترح ختدمات خصوصتی سازمانی و الطاق آن و هزینه

 پینان و ضنایم آن

شناستتایی خألهتتای قتتانونی و پیشتتنهاد مربوطتته و ارائتته بتته نهادهتتای 

 خواهیگوار جهت طی مراحل تصوی قانون

خیز ههای اطالعاتی جامع از نقاط خطرنتاك و حادرتایجاد و به ود بانك

 افزاری آنهای مختلف و توسعه نرمشهری با مشارکت بخش

توسعه مطالعات در حوزه تهدیتدات ناشتی از حضتور اصتناف و صتنایع 

خطرناك در مطدوده شهر و تالش در راستای انتقال و ستاماندهی آنهتا 

 های شهریدر خارج از مطی 

ترافیکی خیز  ایجاد مکانیسم ر ت و گزارش آنالین حواد  و نقاط حادره

 سازی آنو اینن

 صورت حقیقی و مجازیبه HSEتوسعه فرهنگ شهروندی در حوزه  

های مستئول و های فرسوده شهری با مشارکت دستگاهسازی بافتاینن

 متولی

های اجرایتی در های مشترك بین شتهرداری و دستتگاهتوسعه هنکاری

 سطح شهر

 موردنیاز  هایهای پینانکار از طریق آموزشتواننندسازی شرکت

 پینانکاران   HSEای  ایجاد و توسعه نظام ایجاد و تضنین صالحیت حرفه 

 صورت حقیقی و مجازی به   HSEتوسعه نظام کارآمد آموزش شهروندی در حوزه  

شهری بتا   HSEتربیت و پرورش نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه  

 هنکاری مراکز و نهادهای آموزشی در شهرداری تهران

النللی و طراحی و در سطح ملی و بین  HSEبنچ مارك ساختارهای سازمانی  

 مهندسی ساختار کارآمد و پویا

 در زمان طراحی HSEسازی الزامات  اعنال و نهادینه

  HSEراه  توسعه نقشه

 یت ریسكتوسعه و به ود مطالعات شناسایی خطر و مدیر

 های اجراییها و تکالیف واحدها و حوزهبه ورایف، مسئولیت HSEالطاق  

 سازیهای آموزشی و فرهنگتوسعه برنامه

بخشتی در شتهرداری تهتران در حتوزه های درونت یین و توستعه مشتارکت

HSE 

های هتا در راستتای ت یتین و توستعه مشتارکتبرگزاری سنینارها و هنایش

 HSEبخشی در شهرداری تهران در حوزه  درون

 HSEیکرارچگی مدیریت بطران و 

 HSEتوسعه سیستم مدیریت داده و بانك اطالعاتی  
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با اسزتااده از مزاتریس  تعیین موقعیت راهبردی 

 داخلی و خارجی 

برای تعیین موقعیت راه تردی شتهرداری منطقته 

( است اده شد. بتر IEMجی )یك از ماتریس داخلی و خار

این اساس جنتع ننتره نهتایی متاتریس ارزیتابی عوامتل 

ها و جنع ننره نهتایی متاتریس X( بر مطور  9/2داخلی )

هتا مشتخص و Y( بر مطتور  7/2ارزیابی عوامل خارجی )

های پس از امتداد و یافتن نقطه تالقی، ناحیته استترات ی

شد.   عنوان موقعیت راه ردی سازمان مشخصتهاجنی به

هتا تالش دارند با بهره جستتن از قوت SOهای  استرات ی

 ها برآیند.برداری از فرصتدرصتتتدد بهره

 

4  5/2  1 

 

 

 

 

 راه ردهای تهاجنی

 

 

راه ردهتتتتتتتتتتای 

 کارانهمطافظانه

 

5/2     

  

 راه ردهای رقابتی

 

 
 

 راه ردهای تدافعی

 

1     

  

 ( IEM)ماتریس داخلی و خارجی  -1نمودار 
 

با توجه به اینکه منکتن استت در آینتده وضتعیت 

شهرداری منطقه یك، دچار تغییر بشتود، ضتروری استت 

های مجاور نیز عالوه بر شتش استترات ی تهتاجنی ناحیه

(SOبه )مورد توجته قترار گیترد.   3آمده در جدول  دست

بنابراین با توجه به نظرات متخصصان در گروه کتانونی از 

های مجاور نیز مهم با توجه به نظترات متخصصتان ناحیه

های مجاور نیتز چنتد استترات ی در گروه کانونی از ناحیه

 انتخاش شد. QSPMمهم برای بررسی در ماتریس  
 

 های برگزیده در سایر نواحی ماتریس داخلی و خارجیاستراتژی  -4جدول  

 WOبرگزیده   هایاسترات ی

1:WO   توسعه و تقویت ارت اطات سازمانی، آموزش و فرهنگHSE 2WO :  توسعه سازمان و منابع مالی و انسانی در حوزهHSE 

 STهای برگزیده  استرات ی

1ST  : شناسایی خألهای قانونی و پیشنهاد

گتوار مربوطه و ارائته بته نهادهتای قتانون

 خواهیبرای طی مراحل تصوی 

2ST  : توسعه مثرر آموزش و

در حوزه  فرهنگ شهروندی 
HSE 

3ST :هتتای ستتازی بافتاینن

فرسوده شتهری بتا مشتارکت 

 های مسئول و متولیدستگاه

4ST :هتتای مشتتترك بتتین توستتعه هنکاری

های اجرایتی در ستطح شهرداری و دستگاه

 (HSEشهر )مدیریت یکرارچه  

 WTهای برگزیده  استرات ی

1WT  :های مسئول در حتوزه یکرارچه کردن و تجنیع سایر سازمانHSE  شتهری )نظیتر

 HSEزیست، سازمان پیشگیری و مدیریت بطران و ...( در سامانه  مرکز مطی 

2WT  :های جامع ریسك شتهر تهتران از طریتق ت یین نقشه

 توسعه مطالعات شناسایی خطر و مدیریت ریسك

 

9/2 

ننره نهایی 

ماتریس 

 7/2 عوامل خارجی
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 گیریسوم: تصمیم مرحله

ریزی در این مرحله بتا استت اده از متاتریس برنامته

های منتخ  در مرحله ق تل، استرات یك کنی، استرات ی

ن تر از متدیران   12از طریق یك گروه کانونی متشکل از  

  6شهرداری ارزیابی گردید و جتوابیت نست ی آنهتا در جتدول  

 مشخص شد.

 

 (QSPM)ماتریس برنامه ریزی استراتژیک كمی -6جدول 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه  -6
هدف این پ وهش، شناستایی و تتدوین استترات ی 

( در منطقته یتك HSEزیست )بهداشت، ایننی و مطی 

باشد. نتایج این تطقیق کته مشتتنل شهرداری تهران می

 42عامتل داخلتی و ختارجی،    34بر شناسایی و ارزیتابی  

استرات ی نهایی است در مقایسه بتا   14استرات ی اولیه و  

نتتتایج ستتایر تطقیقتتات مشتتابه در حتتوزه ریرشتتهری 

دهنده تعتتداد بیشتتتر عوامتتل داخلتتی و ختتارجی و نشتتان

این مطالعه بررستی و تطلیتل   هایی است که دراسترات ی

هتای ایتن شده است. این موضو  به نوعی یکتی از ت اوت

تواند اشاره بته دقتت و جامعیتت ایتن مطالعه است و می

 تطقیق داشته باشد.  

هنچنین روش کار مورد است اده در این تطقیق که 

گیری از قضاوت خ رگان و متخصصان امر از طریق با بهره

ی و در متدت زمتانی قریت  بته های کتانونی و دل تروش

های آن تواند یکی از وی گیسال انجام شده است، مییك

 نس ت به سایر مطالعات مشابه باشد.  

ارزیابی عوامتل داخلتی در شتهرداری منطقته یتك 

تهران نشان داد کته ایتن شتهرداری در مجنتو  از نظتر 

HSE  درصتد از عوامتل   70باشد. در واقع  دارای قوت می

را نقاط قتوت تشتکیل   HSEطقه در حوزه  داخلی این من

دهند. هنچنین ارزیابی عوامل ختارجی در شتهرداری می

منطقه یك تهران نیتز نشتان داد کته ایتن شتهرداری در 

های بیشتتری نست ت بته از فرصت  HSEمجنو  از نظر  

برداری حداکثری از تهدیدها برخوردار است؛ بنابراین بهره

را در  HSEت توانتتتد متتتدیریها میهتتتا و فرصتتتتقوت

شهرداری منطقه یك به ارربخشی بامیی برساند. در ایتن 

هتای مشتخص شتده، ها و اولویتراستا بر م نای جوابیت

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

 

 راهبردها  اولویت 
ذابیت  نمره ج

 عوامل خارجی

نمره جذابیت  

 عوامل داخلی 

جمع 

 هانمره

1 6SO  توسعه مدیریتHSE 6/ 67 3/ 40 3/ 27 پینانکاران 

2 1SO  به ود و توسعه نظام مدیریتHSE 06 /2 6 /3 66 /5 

3 3SO های نظارت توسعه سیستمHSE  5/ 48 2/ 45 3/ 03 1888و  137های و سازماندهی آن در سامانه 

4 2WT 
های جامع ریسك شهر تهران از طریق توسعه مطالعات شناسایی خطر و ت یین نقشه

 مدیریت ریسك 
66 /2 52 /2 18 /5 

5 5SO های اطالعاتی و فرایندهای افزاری پایگاه توسعه نرمHSE 17 /1 4 17 /5 

6 4SO  توسعه مطالعات راه ردی و کاربردیHSE 23 /2 57 /2 8 /4 

7 4ST 
های اجرایی در سطح شهر )مدیریت های مشترك بین شهرداری و دستگاه توسعه هنکاری 

 (HSEیکرارچه 
89 /2 88 /1 77 /4 

8 2SO عنوان متولیان صف در حوزه توسعه مراکز مدیریت مطله بهHSE 27 /1 39 /3 66 /4 

9 2ST  توسعه مثرر آموزش و فرهنگ شهروندی در حوزهHSE 12 /2 50 /2 62 /4 

10 1ST  رفع خألهای قانونیHSE 62 /2 88 /1 14 /4 

11 3ST 3/ 36 1/ 92 1/ 44 های فرسوده شهریسازی بافت اینن 

12 1WT 
شهری )نظیر مرکز    HSEهای مسئول در حوزه یکرارچه کردن و تجنیع سایر سازمان 

 HSEزیست، سازمان پیشگیری و مدیریت بطران و ...( در سامانه مطی 
05 /2 54 /1 59 /3 

13 2WO   توسعه سازمان، منابع مالی و انسانی در حوزهHSE 9 /0 50 /2 4 /3 

14 1WO  توسعه و تقویت ارت اطات ، آموزش و فرهنگ سازمانیHSE 48 /1 82 /0 3 /2 
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 پیمانکاران HSE مدیریت توسعه -1

های آموزش و بازآموزی نارران کارفرما بر فعالیت  -

پینانکار از طریتق   HSEپینانکاری و هنچنین مسئولین  

 ایجاد مکانیسم اجرایی مثرر و کارآمد

های پینانکتتار و ایجتتاد شتترکت HSEمنیتتزی  -

لیست س ید برای انتخاش پینانکاران واجد صالحیت و با 

 شهرداریهای  مطلوش در پروژه  HSEسابقه عنلکردی 

به ت کیك هریتك   HSEتدوین مجنوعه الزامات    -

های موجود در شهرداری تهران، آمتوزش آن بته از پینان

 پینانکاران و الطاق آن به شرح خدمات خصوصی پینان

 HSEاندازی مرکز تتدوین و پیگیتری  ایجاد و راه  -

 در شهرداری تهران با هدف اطنینان از ارربخشی آن

آمده عنلبه  HSEهای  زرسیالکترونیکی کردن با  -

 گانه با هدف تسریع در انجام کار22در سطح مناطق  

 HSE مدیریت نظام توسعه و بهبود -2

ایجاد ساختار سازمانی مصوش و تخصیص ردیتف   -

  HSEهای  اعت اری مناس  برای اجرای طرح و برنامه

تطت پوشش قرار دادن نواحی در پوشش الزامات   -

HSE   
و   HSE نظززارت  هززایسیسززتم توسززعه -3

 1888 و 137های سازماندهی آن در سامانه

های نظتتتارت هنگتتتانی و گستتتترش ستتتامانه -

هتتای اجتنتتاعی در خصتتو  دریافتتت گزارش ستتازیآگاه

های بطرانتی موجتود، تخل تات مرت   با خطرات و کانون

 احتنالی و ریره

 تهران ریسک شهر جامع هاینقشه تبیین -4

هتتای بطرانتتی و خطتترات، کانونتهیتته نقشتته  -

ها در شهرداری منطقه یك تهتران بتا استت اده از ریسك

 رنگ و نناد وی ه 

 و  اطالعزاتی  هزایپایگزاه  افززارینرم  توسعه -5

 HSE فرایندهای

ایجتتاد سیستتتم اطالعتتاتی جتتامع و یکرارچتته در  -

های بتتام، هتتای مختلتتف نظیتتر خطتترات، ریستتكحوزه

هتتتای بطرانتتتی، شتتترای  اضتتتطراری، وضتتتعیت کانون

هتا ای از بانكو ریره متشکل از ش که  HSEعنلکردهای  

 های ارت اطی و کانال

 HSE  كاربردی   و   راهبردی   مطالعات   مؤثر  توسعه  -6

لزوم ایجاد و است اده از مدیریت جامع و یکرارچه   -

زیستتت شتتهری بتتا رویکتترد بهداشتتت، ایننتتی و مطی 

 استرات یك 

شزهرداری   بین  مشترک  هایتوسعه همکاری  -7

  اجراییهای دستگاه منطقه و

های هنتتاهنگی و هنکتتاری مزم بتتین دستتتگاه -

اجرایی و شهرداری منطقه برای ایجاد مدیریت یکرارچته 

 HSEی و در نتیجته کتاهش بستیاری از معضتالت  شهر

 نظیر ن ود ایننی فضاها و اماکن شهری، حواد  و ریره 

عنوان متولیان محله به  مدیریت  مراكز  توسعه  -8

 HSE حوزهصای در 

ایجاد ساختار و فرایندهای مشخص بترای مراکتز   -

عنوان متولیان صتف در حتوزه متدیریت مدیریت مطله به

موقع و تتالش شهری برای شناسایی خطرات،گتزارش بته

 برای رفع آن. 

 

 منابع  -7

(. ارائتته مدل  1388اعرابی، سیدمطند؛ هتتدایتی، سیدهاشتتم. )

متتورد ایتتران.    -تتتدوین استتترات ی م تنتتی بتتر فرهنتتگ

های مدیریت منابع انسانی دانشگاه  پ وهشفصتتتتتلنامه  

 .127-145(،  3)1جامع امام حسین ) (،  

(. شناستتایی  1400اله. )بابایی فارسانی، میثم؛ اصغریان، رحنت

هتتای  هتتای تأریرگتتوار بتتر ریستتكبندی مثل تتهو اولویت

HSE    :با استتت اده از رویکتترد آمیختتته )متتورد مطالعتته

فصتتلنامه متتدیریت   .شرکت گاز خطوط انتقال دوراهان(

 . 117-136(،  55) 16صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج،  

نج تتی مجتتره،   ؛منصتتوری، ناهیتتد؛ ؛ دانش، رزالهچوبیه، حنید

.  هاشتتنی نظتتری، سیدستتعید ؛شه ازی، فاطنتته ؛مطند

های بهداشت، ایننی و  (. بررسی وضعیت شاخص1399)

هتتای ستتازمانی  زیستتت در برختتی از مجنوعتتهمطی 

هتتا، نقتتاط ضتتعف و قتتوت و  شتتهرداری تهتتران: چتتالش
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  مجلتته اپیتتدمیولوژی ایتتران،  .راه ردهتتای اصتتالحی

16(2،)152-144. 

بتتر    (. کاوشتتی1394خاشعی، وحید؛ اصالنی افراشتتته، امیتتر. )

فصتتلنامه  .  SOARتتتدوین استتترات ی براستتاس متتدل  

 . 123-148(، 5) 2های ره ری و مدیریت آموزشی،  پ وهش 

بررسی نقش مدیریت بهداشتتت،    (.1395پور، بهنن. )خسروی

( در کاهش حواد .  HSE-MSزیست )ایننی و مطی 

 کن رانس ملی پدافند ریرعامل و توسعه پایدار.  

. ترجنتته علتتی  استتترات یك متتدیریت(.  1392آر. ). فرد دیوید،

 اعرابی، چاپ اول، تهران: دفتر سید مطند پارساییان و

 فرهنگی. هایپ وهش

ذکایی، مجت تتی؛ فالحتتتی، مطستتن؛ استتدی، هتتادی؛ رفیعتتی،  

(. ارائتته و  1398مسعود؛ نج ی، مطند؛ بیابانی، اعظتتم. )

اعت اربخشی یك مدل کتتاربردی جهتتت ارزیتتابی کنتتی  

هتتای  ها با رویکرد تتتأریر مثل تتهشهرداری  HSEعنلکرد 

فصلنامه بهداشت و ایننی کار،  سیستم مدیریت شهری.  

9(2،)156-145. 

(.  1398الطستتینی، ستتید ستتعید. )رمضانیان، حستتین؛ حستتن

هتتای کلیتتدی عنلکتترد  بندی شاخصشناسایی و اولویت

های صنعتی بتتا رویکتترد  در سازمان  HSEنظام مدیریت 

نشتتریه ستتالمت کتتار  گیری چندشاخصه فتتازی.  تصنیم

 .14-29(،  5)16ایران،  

؛  (. تدوین استرات ی توسعه سرمایه انسانی1396روزدار، اکرم. )

مطالعتته متتوردی دانشتتکده علتتوم پزشتتکی شهرستتتان  

دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت  به هان.  

 .51-68(،  3)2و توسعه،  

(. نقتتش متتدیریت  1400زارعی، سجاد؛ قاسنی ده کری، مجت تتی. ) 

( در کتتاهش ستتوانح و صتتدمات انستتانی در  HSEایننتتی ) 

هتتای  پ وهش مجله سازی شهر کرمان. های ساختنان شرکت 

 . 68-79(،  21) 3معاصر در علوم و تطقیقات،  

سهرابی، امید؛ ر ورنیا، مطند؛ به تتودی، مطندرضتتا؛ تتتوکلی،  

  HSEهای بلوغ  بندی شاخص(. اولویت1398حسین. )

)موردمطالعه: شتترکت پتتامیش گتتاز ستترخون و قشتتم(.  

 .169-191(،  33)9انداز مدیریت صنعتی،  نشریه چشم

(. ارائتته  1394اینن. ) سنیان صاح ی،ص ایی رینه، مصط ی؛ قا

هتتا بتتا  شتتهرداری  HSEهتتای فرهنتتگ  مدل علّی مثل ه

فصلنامه راه سالمت، ایننی و  است اده از تکنیك دینتل. 

 .31-51(،  4)4زیست )رسام(،  مطی 

زاده رنگی، نتترمین؛ خستتروی، یطیتتی؛  عابدینلو، رضوان؛ حسن

اصتتغر؛  جلیلیان، حامد؛ مجدآبادی، سریده؛ فرشاد، علتتی

(. ستتنجش  1394اک ر؛ معنتتاری، حستتن. )صادقی، علی

( مطلتته:  HSEهای بهداشت، ایننتتی و مطتتی  )  مثل ه

فصلنامه بهداشت  شهر تهران.  یك مطالعه موردی: کالن

 .25-35(،  1)5و ایننی کار،  

(. ارائتته  1392مطندلو، مسلم؛ هودی، پگاه؛ شاکر، ش نم. )علی

دهنتتین کن تترانس    .HSEمدلی برای تدوین استرات ی  

 النللی مدیریت استرات یك.بین

متتددی، جوادع تتاس؛ حتتاجی قاستتنخان، علیرضتتا؛ حجارت تتار،  علتتی 

نیتتا، رضتتا؛ ختتانی جزنتتی، رضتتا؛ ستتعیدی، رضتتا.  مطند؛ رالم 

زیستتت  (. بررسی وضعیت بهداشت، ایننتتی و مطتتی  1395) 

 (HSE  بتتا استتت اده از روش )SWOT    بتته منظتتور ارائتته

های به ود مستنر: مطالعتته متتوردی در شتتهرداری  استرات ی 

 . 36-45(،  3) 4فصلنامه بهداشت در عرصه،  قزوین.  

فالحتی، مطسن؛ ذکائی، مجت ی؛ اسدی، هادی؛ نج ی مجتتره،  

نیتتا ترشتتیزی، یوستتف.  مطنتتد؛ بیابتتانی، اعظتتم؛ فقیتته

هتتای  مدل تتتدوین و انتختتاش شتتاخص  ارائتته  (.1398)

شهری.    HSEکلیدی ارزیابی عنلکرد سیستم متتدیریت 

 .62-71(،1)16نشریه سالمت کار ایران،  

قالی اف، مطندباقر؛ متتوذن، مطنتتدهادی؛ ر تتاری، حستتنعلی؛  

(. نگاهی اجنالی بتتر وضتتعیت  1388اصغر. )رج ی، علی

HSE   .ستتومین هنتتایش ملتتی  در شتتهرداری تهتتران

 .HSEمهندسی ایننی و مدیریت  

)ایننتتی، ستتالمت و   HSE(. نقتتش  1399کرمتتی، استتداله. )

در نتتت نیروهتتای مستتلح )موردمطالعتته:  زیستتت(  مطی 

فصتتلنامه دانتتش انتظتتامی  فرماندهی انتظامی هنتتدان(. 

 .25-35(،  25)7  هندان،

فرد، علیرضتتا؛ امیتتدواری، منتتوچهر؛ کتتارنی، ابوال ضتتل.  متقی

بندی عوامل مثرر بر عنلکتترد  (. شناسایی و رت ه1399)

HSE   ستتاختنان بتتا رویکتترد ترکی تتی دینتتتل فتتازی و

نشتتریه ستتالمت کتتار ایتتران،  ستتازی ستتاختاری.  متتدل

17(58  ،)18-3. 
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ارزیتتابی سیستتتم    (.1399مطندی، حامد؛ تینوری، حستتین. )

از دیتتدگاه  زیستتت  ایننتتی و مطی   متتدیریت ستتالمت،

آوری شتتهرك تخصصتتی روی زنجتتان در  مهندسی تتتاش

 .2-19(،65)17نشریه سالمت کار ایران،  .  1397سال  

زاده، عطاالتته؛  مداح، سعید؛ ن ی بیدهنتتدی، رالمرضتتا؛ طتتالعی

بتترای ارزیتتابی  (. ارائه چارچوبی  1398هویدی، حسن. )

د  زیستتت بتتا رویکتترو مطتتی   عنلکتترد ستتالمت، ایننتتی

آوری )مطالعتتته متتتوردی: صتتتنعت  مهندستتتی تتتتاش

(،  4) 6ای،  مجله مهندسی بهداشت حرفتتهخودروسازی(. 

58-50 . 

ریتتزی شتتهرداری تهتتران.  معاونت پتت وهش، آمتتوزش و برنامتته

سیستتتتم متتتدیریت بهداشتتتت، ایننتتتی و  (.  1396)

ستتازی در شتترکت  و پیتتاده (HSE) زیستتتمطتتی 

 ساماندهی صنایع و مشارل شهر تهران.

اصغر؛ هتتدایتی،  یاراحمدی، رسول؛ طاهری، فرشته؛ فرشاد، علی

(.  1399بیتتتا؛ مطل تتی، مستتعود؛ میرکتتارنی، رکستتانا. )

های پ وهشی در حوزه سالمت، ایننی  بندی اولویترت ه

نشتتریه ستتالمت کتتار ایتتران،  .  HSEزیستتت  و مطی 

17(33،)16-4. 

طتتاهری،  اصتتغر؛ یاراحمدی، رسول؛ مریدی، حامد؛ فرشاد، علی

دهتتی و  (. وزن1399فرشتتته؛ برهتتانی ج لتتی، متتریم. )

گانتته متتدیریت یکرارچتته  اصول هشت  بنتتدیاولویتتت

زیستتت و انرژی در صنایع تطت  بهداشت، ایننی، مطی 

نشتتریه ستتالمت کتتار ایتتران،  پوشتتش وزارت صتتنت.  

17(11  ،)135-126. 
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