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 خالصه
 

هدف از پژوهش حاضتتر  استت   ضتترور  ازپیشبیش زیستت   محیط حفظ و کارکنان بهداشتت  و ایمنی امروز جهان در مقدمه:

سایی نهادها و    ستا  بند  آنمطالبات نهاد  و اولوی  شنا شمه       ها  در را سرچ شبکه نهاد  مجتمع مس  سیم  و جلوگیر  از  تر

 اس . محیطی زیس  خطرات و کار از ناشی حوادث پیامدها 

 ۱۳۹۷ در سال مجتمع مس سرچشمه    مجموعه اعضا  شامل   جامعه آمار  ا  د  و توسعه این پژوهش کاربر در ها:مواد و روش

روش  وها مصاحبه  د  ابزار گردآور  دادهانتخاب شدن گیر  هدفمند روش نمونه نفر از خبرگان بودند که به ۱۱۵  نمونه آمار بود. 

 .استفاده شد سازمانینهاد   نهادها و امور  بند  مطالباتاولوی جه   مرکزی   هاشاخصاز  .بود تحلیل شبکه اجتماعی آمار 

 یبعدم تخرنهاد  مطالبات  .بند  شدندخرده مطالبه دسته ۱۵ و گروه ۵در  محیطیزیس بهداشتی و  ایمنی مطالبات ها: یافته 

  رعای  مقررات  (۲۹۰/۰) استتتتانداردها رعای  بر نظارت و هوا  خاک یندگیرفع آال   کار  نهالیعیمنابع طب و زیستتت یطمح

  وزارت (۳۴۴/۰) اجتماعی اداره تعاون کار و رفاه ند بود برخوردار باالتر  از اولوی  (۲۶۳/۰) شتتیلی ستتتم  و ایمنی مدیری 

اداره منابع طبیعی  و (۱۲۰/۰) ستت یزطیمح  اداره (۱۳۴/۰) مهیب  هاستتازمان  (۳۰۶/۰) یپزشتتک و آموزش بهداشتت  و درمان

 بودند. محیطیزیس بهداشتی و  ایمنی مطالبات در از نهادها  اصلی  (۱۲۰/۰)

ستا    گیری:نتیجه   تعامل بیشتر و مؤثرتر  با نهادها   زیس  محیط حفظ و بهداش   ایمنی مطالبات نهاد   ترمطلوبانجام در را

 .باشندیمجه  مشروعی  و بقا  سازمان    درمؤثر  هاگاماین تعامتت ضرور  اس    الذکرفوق

 زیس محیط ایمنی  بهداش    نهاد : کلیدیهای هواژ
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 مقدمه

مه   مان  ه هاد       ها ستتتاز با ترکیبی از دو محیط فنی و ن

هم دغدغه کارایی فنی و هم مشتتتروعی       زمان همو  اند مواجه 

ند   هاد  دار مان   .ن چه در  ها طیمحچه در   ها ستتتاز   فنی و 

نهادها     . [۱] کوشتتتند یمخود   بقا   نهاد  برا   ها طیمح

اند که در همه جوامع   اجتماعیهاسازمانین ترمهم اجتماعی 

ا  از مقررات و وجود داشتتته و خواهند داشتت   نهادها شتتبکه 

هنجارها  مرتبط به هم هستتتند که روابط اجتماعی را هدای   

وزه هر ستتازمانی برا  ادامه حیات و توستتعه  امر [.۲] کنندمی

سا     سانی  شتن نیرو  ان جا ب  ریکارگو به کارآمدلم و خود به دا

تحقق این امر تنها با   .و شتتایستتته این ستترمایه نیازمند استت  

ایمنی  بهداشتتت  و  در قالب مدیری  یکپارچه      ها برنامه  اجرا  

س  محیط س   پذیرامکان زی ستی     .[۳] ا ستم  و تندر حفظ 

سازمان  صورت دارا  منافع اجتماعی  کارکنان  ها حداقل به دو 

با مهارت       استتت   اول  ها  ارزنده از   اینکه نیروها  کار فعال 

شتتتوند  دوم اینکه باعف افزایش هزینه       چرخه تولید جدا نمی   

  گردندها  بیمه  تأمین اجتماعی و غیره نمیها  شرک  سازمان 

سی      شیلی  ستم   و ایمنی در موجود وانینق [.۴] سا فاقد ح

ستند  ند و اشده پاره پاره دولتی مختلف ها بخش میان در و ه

  برا  ستتاز هماهنگ و اصتتت  نیازمند قانونی ها چارچوب

س   نظارتی مقامات و کارفرمایان  کارکنان جمعی منافع   [.۵] ا

 الزامات و قوانین تدوین و تیییر ساختار  در دول  نقش باید به

  ایمنی جایگاه بر و صتتنایع در ایمنی ها بهبود برنامه جه 

ستفاده  در سانی  و نیرو  ماد  منابع از بهینه ا نمود  تأکید ان

ته   [.۶] عال نبودن کمی گاه       ف کار ظ  و ایمنی در    ها  ها  حفا

آالت  مستهلک شدن وسایل و ابزار    ها و ماشین کهنگی دستگاه 

 کار  نقایص مهارتی و    ها  ها و شتتتیوه کار  قدیمی بودن روش  

  ها یی و اثربخشتتتی نظام آموزشتتتی کارکنان  باعف تقلیل کارآ       

 [.۷] شوندمی

ن فراهم نمودشخصیتی افراد و    ها ویژگیتوجه بیشتر به   

محیطی که کارکنان احستتتاع اعتماد و دلگرمی بیشتتتتر به        

ه ب هاآنهمکاران خود داشتتته باشتتند  تعهد و پایبند  بیشتتتر 

قا    مان و ارت جه  درعملکرد و   ستتتاز در  باالتر  ور بهره  نتی

 .[۸] دارد را در پیسازمان 

 و صتتیان »با عنوان  ارزشتتی و باور کردننهادینه  و ایجاد

 ها گیر  آگاهیشتتکل  نیازمند «زیستت   محیط از پایدار 

سانی  ها نگرانی برابر در عمومی س  همچون محیط ان س   زی   ا

که مخرب نباشد و امکان  میخوانیمپایدار  توسعه را زمانی [.۹]

نابع اعم از خاک    نابع    هوا حفظ م ند    جانور  ژنتیکی م مان   و 

 به متحظات  توجهیبی [.۱۰] آوردآن را برا  آیندگان فراهم   

 اشتتتباه یک  گذاراستت یستت  هاحوزه اکثر در زیستت محیط

س  ] بار مصیب    رفسنجان  مس سرچشمه   مجتمع [.۱۱بوده ا

هتتا  صتتتنعتی معتتدنی جهتتان و مجتمع ینتربزرگیکی از 

نفر  ۴۰۰۶ حدودبا تعداد در   ایران ترین تولیدکننده مسبزرگ

به  اجتماعی خود ها ی مستتلول  راستتتا در باید  از کارکنان

شی از این  هوا رفع آلودگی  س ی بر محیطآلودگو تبعات نا   زی

پژوهش حاضتتر کمک نماید. ایمنی و بهداشتتتی  ها مراقب و 

کاوش شتتتبکه مطالبات نهاد  ایمنی  بهداشتتتتی و درصتتتدد 

س   سرچشمه   در مجتمعمحیطی زی ستفاده از تحلیل   مس  با ا

ط محیها  کلی تحقیق عبارت بودند از پرسش   اس    اشبکه 

شتتده  نهاد  مجتمع مس ستترچشتتمه از چه نهادهایی تشتتکیل

نهادها  مزبور از مجتمع مس ستترچشتتمه   خواستتتهاستت   

هداشتتتتی        چیستتت  ماعی  ب بات اجت طال و  یمنیا  امروزه م

شفافی     یطیمحس  یز زیاد  وجود دارد که لزوم پاسخگویی  

ارتباطات و اطتعات  کشتتف .طلبدیمستتازمان را  مؤثرو تعامل 

هاد       در مورد ها  ن هاد  و فشتتتار به   محیط ن جان  چند و  دو

به   مدیران   به  با محیط پیرامون خود دارند     که واحدها    اجان

شناخ  اجتماعی محیط      سازمان کمک خواهد کرد تا با  شد  ار

ستتازمان را به ستتم   ندنهاد  مجتمع مس ستترچشتتمه بتوان

هادینگی   یب     ببرند  شیپبه ن بدی  ترت ند میستتتازمان   .  با    توا

ستا    در  نظر موردشبکه  شناخ    سلول را اجتماعی   ها یم

سائل ایمنی کار و رفع آالیندگی و رعای  و  سازمان    مدیری  م

 .دگام بردار ایمنی و بهداش  شیلی

 

 هاروشمواد و 

مجموعه  جامعه آمار  و  ا عهتوستت-این پژوهش کاربر  

 به نزدیک) ۱۳۹۷در ستتال مجتمع مس ستترچشتتمه  اعضتتا 

نفر از خبرگان  ۱۱۵  نمونه آمار  .بودند (نفر از کارکنان ۶۴۰۰

شامل    رده) سازمانی  سا    مدیرانها  باال   ستان   رو سرپر ( و 

سازمانی به کار   بودند که در شتند   واحدها  مختلف  شتیال دا ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نسب  به محیط نهاد  و   از باالترین میزان اطتعات و اشراف  و

ها    طه برخور      ها آنفشتتتتار حد مربو ند دار به وا روش  .بود

 بود.هدفمند  گیر نمونه

ک       یا مشتتتار نه پژوهش  ندگان    در پژوهش کیفی نمو کن

  ر گینمونههدفمند که  گیر نمونه  شوند میانتخاب یا دعوت 

به معنا   شتتتودمییا کیفی نیز نامیده     دارهدف   احتمالی  غیر

خاب   یا       دارهدف انت ها  پژوهش برا  کستتتتب دانش  حد وا

س  طتا به دنبال ایجاد قوانین ثاب    گیر نمونهنوع  این .عات ا

و یا تعمیم نتایج نیستت  بلکه ستتعی در شتتناخ   تیییرناپذیرو 

از روش اشتتباع استتتفاده   بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد

ندارد ط   عنوانبه کیفی  ها  پژوهشداده در  یان    تاستتتتا پا یی 

 .[۱۲] شودمیدر نظر گرفته  گیر نمونه

  پژوهش  پایاییجه    بودها مصتتاحبه ابزار گردآور  داده 

صاحبه  صاحبه و یا   ضبط  صورت  به هام ش  م در  بردار یاددا

در ستتال   ستترچشتتمهمجتمع مس  مختلف ستتازمانی  واحدها

و روایی جه   .شتتد انجام انپژوهشتتگریکی از توستتط  ۱۳۹۷

اد  با توجه به ابع  کنندگانمصتتتاحبه ها یدگاهدبیانی معتبر از 

جدول مطالبات نهاد    شکل به خواسته نهادهاموقعی  مسلله  

شد  و سط   خرده مطالبات تنظیم  که پس از بازنگر  مجدد تو

  .دصتتورت نهایی تنظیم گردی تعداد  از خبرگان  تصتتحیو و به

که ستتطرها  آن شتتد در اکستتل تشتتکیل  دووجهی ماتریستتی

شند  در  نهادینگی می ها  آن مطالباتستون امور و  نهادها  با

 این غیر در و ۱ مقدار مربوطه ستتلول  صتتورت وجود ارتبا 

 شود. تخصیص داده می مقدار صفر  صورت

در روش تحلیتتتل شتتتبکه اجتمتتتاعی مبتنتتتی بتتتر تلور  

یجه و نت ندشومیو روابط شبکه تحلیتتتل  هاگرهشبکه  ساختار 

روابط اجتماعی ارائه  ها ماتریسو  هاگرافتحلیل در قالتتتتب 

 اجتماعی ها شبکه  که محققانی بر طبق نظر .[۱۳] دگردمی

  هاینک تعیین  تحلیلشتتتروع  نقطه اغلب کنند می مطالعه را

  [.۱۴] استت د  ناهمی  بیشتتتر  در شتتبکه دار بازیگران کدام

ا  تحلیل شتتبکه استت  که به  یکی از اصتتول هستتته  مرکزی 

مرکزی   .پردازدشتتبکه میبررستتی نحوه مرکزی  یک گره در 

ندازه  یک   درجه   .گیر  خوب از اتصتتتاالت کلی گره استتت  ا

 به مربو  متحظات ارائه با را گره اهمی   ویژه بردار مرکزی 

یه  ندازه  گره آن ها  همستتتا   میانی  مرکزی    کند می گیر ا

 شتتتبکه  در مستتتیر ترینکوتاه  طریق از را گره یک  اهمی  

با استتتفاده از  هاوتحلیل دادهتجزیه [.۱۵] کندمی گیر اندازه

  مرکزی  (Eigen Vector) ویژه بردار مرکزی ها  شتتاخص

 متتیتتانتتی   متترکتتزیتت    و )(Degree Centralityدرجتته

(Betwessness Centrality)  جام روش  کاربرد  با . شتتتد ان

 و UCINET افزاراستتتتفاده از نرم و تحلیل شتتتبکه اجتماعی

  نهادها و خرده مطالباتبند  به اولوی   مرکزی  ها شتتاخص

  افزارنرم از بخش شتتبکه مطالبات رستتم جه  .شتتدپرداخته 

Netdraw گردید استفاده. 

 

 هایافته

طتعتتات         هش ا پژو ین  بو  بتته     در ا فر از     ۱۱۵مر ن

صاحبه  سال       شوندگان م شمه در  سرچ  ۱۳۹۷در مجتمع مس 

سی   صد  ۲/۹۲نفر ) ۱۰۶از این تعداد    گردیدبرر  ۹رد و م( در

 ۵۱  ( لیسانسدرصد ۵/۵۰نفر ) ۵۸ .بودند زن( درصد ۸/۷نفر )

دارا   (درصتتد ۲/۵نفر ) ۶و  لیستتانسفوق (درصتتد ۳/۴۴نفر )

صد  ۷/۸نفر ) ۹ .بودند دکتر مدرک  سنی کمتر از   (در در رده 

صد  ۸/۴۷نفر ) ۵۵  سال  ۴۰ نفر  ۵۱ وسال   ۴۵تا  ۴۰بین ( در

نفر  ۵ .بودند ستتال ۴۵بیشتتتر از در رده ستتنی  (درصتتد ۴/۴۴)

صد  ۳/۴) شیلی ( در شناع    در رده  صد  ۲/۲۵نفر ) ۲۹کار  (در

 ۷/۱۵نفر ) ۱۸و  ئیسر (درصتتد  ۸/۵۴نفر ) ۶۳  ستترپرستت   

صد  صد  ۷/۸) نفر ۱۰ .بودند مدیر( در سابقه کار کمتر از  ( در با 

   سال  ۲۰تا  ۱۶ سابقه کار بین ( درصد  ۸/۳۴نفر ) ۴۰  سال  ۱۶

نفر  ۲۶سال و   ۲۵ تا ۲۱بین سابقه کار  ( درصد  ۹/۳۳نفر ) ۳۹

 بودند. سال ۲۵از  االترسابقه کار بدارا  ( درصد ۶/۲۲)

 ۵ محیطی درزیستت مطالبات نهاد  ایمنی  بهداشتتتی و 

 و نظارت بر محیطیزیس درمان  بهداش    تأمینایمنی   گروه

سن  سته خرده مطالبه  ۱۵ و اجرا ح شدند  بند د   و کدگذار  

 .اندآمده ۱که در جدول 
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 ۱۹۳۱سال  ،در مجتمع مس سرچشمه محیطیزیستخرده مطالبات نهادی ایمنی، بهداشتی و  - ۱ جدول
 

 مطالبات کد خرده مطالبات

 رعایت مسائل ایمنی پرسنل و ایمنی کار

 هاین دستورالعملو تدوکار اشاعه فرهنگ ایمنی و بهداشت

 آالتکار با ماشینآالت و رعایت ایمنی ماشین

9-9  

2-9  

9-9  

 ایمنی

 مقررات پزشکی قوانین و یترعا

 تمدید قراردادهای درمانی و دارویی با شرکت مس

 تأمین نیازهای درمانی روستاها و خدمات درمانی کارکنان

9-2  

2-2  

9-2  

 تأمین درمان

 و سالمت شغلی رعایت استانداردها، مقررات بهداشت

 رانندگان کارکنان وانجام معاینات شغلی 

 هاکار در کارخانهبهداشت هایتدوین دستورالعمل

9-9  

2-9  

9-9  

 بهداشت

 رودخانه شور خانه شهرک ورعایت استانداردهای آب و رفع آالیندگی پساب تصفیه

 هوا، خاک یندگیرفع آال ی،کار، نهالیعیمنابع طب و یستزیطمح یبعدم تخر 

 نظافت مجتمع و مدیریت پسماند

9-4  

2-4  

9-4  

 زیست

 محیطی

 هاشاخصنظارت بر مسائل ایمنی، بهداشتی و پزشکی و کنترل 

 پاسخگویی به شکایات و سالمت کارکنان

 نظارت بر رعایت استانداردها و مقررات مدیریت ایمنی و سالمت شغلی

9-6  

2-6  

9-6  

نظارت بر حسن 

 اجرا

 

نهادها  مرتبط با مطالبات نهاد  شناسایی و با استفاده از    

 بر    شتتتبکه نهاد  مرتبط ترستتتیم گردیدNetdrawافزار نرم

نهادها با باالترین مرکزی   بردار ویژه مبنا  شتتاخص مرکزی  

دار در نموو مطالبات با باالترین مرکزی  بردار ویژه       بردار ویژه

 .اندآمده ۱

 

 
 

 ۱۹۳۱در مجتمع مس سرچشمه، سال  مبنای مرکزیت بردار ویژه محیطی برخرده مطالبات ایمنی، بهداشتی و زیست یشبکه نهاد -۱ نمودار

 

نهادها با باالترین       بردار ویژه بر مبنا  شتتتاخص مرکزی    

   تعاون نهادها  اداره  اندآمده ۲جدول در  مرکزی  بردار ویژه 

  وزارتو ( ۳۴۴/۰)  با مرکزی  بردار ویژه اجتماعی تأمین و کار

با مرکزی  بردار ویژه  پزشتتکی  آموزش و درمان و بهداشتت  

ین نهادها   ا .ندرا داشتتتت باالترین مرکزی  بردار ویژه( ۳۰۶/۰)

  محیطیزیس  ایمنی  بهداشتی و    مرکز  در مطالبات نهادها

و حداقل  ۱حداکثر مقدار مرکزی  بردار ویژه برابر )  باشتتندیم

 .(ن صفر اس آ
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 ۱۹۳۱سال ، مجتمع مس سرچشمهدر  محیطیمطالبات ایمنی، بهداشتی و زیست درنهادهای دارای بیشترین مرکزیت بردار ویژه  -2 جدول
 

 بردار ویژه مرکزیت نهاد ردیف

 944/1 اجتماعی ینتأمو  کار ،تعاوناداره  9

 912/1 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2

ی بیمههاسازمان 9  994/1 

 921/1 اداره منابع طبیعی 4

 921/1 اداره محیط زیست 6

 111/1 کشاورزان و دامداران 2

 119/1 پیمانکاران 1

 119/1 جامعه محلی 1

 121/1 ایران یدهاعتبارسازمان ملی استاندارد و  1

 122/1 هاآنی هاخانوادهبازنشستگان و  91

 122/1 یبخشدار شورای روستا، 99

 122/1 هاکینیکل ،هاداروخانه 92

 

مطالبات با باالترین   بردار ویژهبر مبنا  شتتاخص مرکزی  

  تخریب   مطالبات عدماندآمده ۳مرکزی  بردار ویژه در جدول 

 هوا  آالیندگی رفع کار  نهال طبیعی  منابع زیستتت  محیط

  استتتتانداردها     و رعای   ( ۲۹۰/۰) ویژهبا مرکزی  بردار    خاک 

دارا  باالترین ( ۲۶۳/۰) شتتیلی ستتتم  و بهداشتتتی مقررات

.اندمرکزی  بردار ویژه

 
 ۱۹۳۱سال  ،مجتمع مس سرچشمهدر  محیطیایمنی، بهداشتی و زیستجدول مطالبات و خرده مطالبات نهادی  -۹جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع مس ستترچشتتمه از واحدها  مختلف مجتمع مس 

شک   زیاد س   شده لیت ستا  انجام بهتر مطالبات    که در ا را

شد     سایی  شنا  و با توجه نهاد   امور مرتبط با مطالبات نهاد  

هاد  بر مبنا    نمطالبات    شتتتبکه  به نقش مهم ارتباطی امور   

 آمده اس . ۲نمودار که در  بینابینی ترسیم گردیدمرکزی  

 خرده مطالبات کد ردیف
 مرکزیت

 بردار ویژه

9 2-4 
ا، هو یندگیرفع آال ی،کار، نهالیعی، منابع طبزیستیطمح یبعدم تخر

 خاک
211/1 

2 9-9 و سالمت شغلی رعایت استانداردها، مقررات بهداشتی   229/1 

9 9-9  229/1 آالتآالت و کار با ماشینماشینرعایت ایمنی  

4 9-9  229/1 رعایت مسائل ایمنی پرسنل و ایمنی کار 

6 9-6  262/1 نظارت بر رعایت استانداردها و مقررات مدیریت ایمنی و سالمت شغلی 

6 2-6  296/1 پاسخگویی به شکایات و سالمت کارکنان 

2 2-9  296/1 رانندگان انجام معاینات شغلی کارکنان و 
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 ۱۹۳۱سال  ،مجتمع مس سرچشمهدر  مبنای مرکزیت بینابینی محیطی برشبکه سازمانی خرده مطالبات ایمنی، بهداشتی و زیست -2 نمودار

 

ی     بر  نا  شتتتتاخص مرکز نابینی مب باالترین      بی با  امور 

    اموراند آمده  ۴جدول   و مرکزی  درجه در   بینابینی مرکزی   

 (۴۴/۲۶۳)با مرکزی  بینابینی  زیس  محیط و بهداش   ایمنی 

هداشتتت    امور و ۱۴و مرکزی  درجه    با مرکزی    درمان   و ب

دارا  باالترین مرکزی   ۸و مرکزی  درجه  (۵۸/۱۱۹) ینابینیب

نابینی ب جه  ی ند  یعنی این امور   یم و در ند نقش  یم باشتتت توان

 مهمی در برآوردن مطالبات نهاد  ایفاء کنند.

 
 ۱۹۳۱محیطی در مجتمع مس سرچشمه، سال مطالبات ایمنی، بهداشتی و زیست در امور دارای بیشترین مرکزیت بینابینی -4 جدول

 

 مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه بینابینیدارای بیشترین مرکزیت  امور ردیف

 44/229 94 زیستیطمح بهداشت و ،امور ایمنی 9

61/991 1 امور بهداشت و درمان 2  

61/91 4 امور نظارت بر پیمانکاران 9  

 1/1 6 معدن امور 4

لیچینگ امور 6  6 1/1  

تغلیظ امور 2  6 1/1  

19/2 2 انسانی تجهیز نیروی و آموزش امور 1  

 

 افزاراز نرم استتتتفاده ارز در مطالبات نهاد  با     نهادها  هم  

Netdraw     شدند سایی  و اجتماعی  اداره تعاون کار و رفاه .شنا

  شباه  را  آموزش پزشکی بیشترین   درمان و و بهداش   وزارت

با ستتتازمان        از  هاد   بات ن حاظ مطال یعنی    بیمه دارند   ها  ل

سازمان بیمه مثب  و     ترتیب به ضریب هم ارز  این نهادها با 

و باالترین ضتتریب  باشتتندیم (۳۰۹/۰) و (۴۲۴/۰) برابر مقدار

اداره منابع    نهادها     هم ارز  را در رابطه با بقیه نهادها دارند      

هاد  هم      زیستتت طبیعی  اداره محیط بات ن حاظ مطال ارز از ل

یعنی ضتتریب هم ارز  این نهادها در رابطه با بقیه  باشتتندمی

 .باشندمیو دارا  مطالبات نهاد  مشابهی  اس نهادها یکسان 

 

 حثب

مطالبات نهاد  و    هدف از پژوهش حاضر شناسایی نهادها   

ترستتیم شتتبکه نهاد  مجتمع  ها  در راستتتا بند  آناولوی 

 و کار از ناشی  حوادث و جلوگیر  از پیامدها  مس سرچشمه  

اداره تعاون کار و  بر مبنا  نتایج اس    محیطی زیس   خطرات

 پزشتتتکی  و آموزش اجتماعی  وزارت بهداشتتت  و درمان رفاه
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به طبیعی  منابع اداره  ستت یزطیمح اداره ها  بیمه ستتازمان

باالترین  بی ترت ها         دارا   هاد ی  در بین ن ی  و مرکز  واهم

بات     یعیمنابع طب زیستتت  و یطمح یب عدم تخر  دارا  مطال

  استتتتانداردها      رعای   و  هوا  خاک  یندگی رفع آال   کار نهال 

 باشند.شیلی می ستم  و بهداشتی مقررات

عدن فرآور  مواد  با          از یم هه  غل مهم مواج له مشتتتا جم

گزارش اداره ستتتم  و  بر استتاع  ها  هوابرد استت آالینده

فات و ب   عادن  میزان تل کار در      ها  مار یایمنی م ناشتتتی از 

س       باًیمعادن تقر صنایع دیگر ا  دیولتغبار  و گرد  شش برابر 

عامل بروز سمی  سیستمیک  سرطان      تواندیدر معادن م شده 

سک ابتت به ب  شد    ها ماریو افزایش ری   [.۱۶]قلبی عروقی با

  زیس محیط و ایمنی بهداش   اهمی  به هاشرک  و هاسازمان

سی در  نتایج اند برده پی  در فوالد ها شرک   ترینبزرگ برر

طه  در که  داد ایران نشتتتتان م     ها  حی  و ایمنی ستتتت

 آلودگی و ستتوز آتش خطرات بیمار   کنترل زیستت  محیط

و  Suiمبنا  تحقیق بر  [.۱۷برخوردارند ] زیاد  اهمی  از هوا

 محیطیاستاندارها  مدیری  زیس  ساز  پیاده [۱۸]همکاران 

یایی   له  ازنیز مزا کاهش   جم له   جلوگیر  از آلودگی و  با   ها ز

مانی و محیطی    نه  افزایش عملکرد ستتتاز کاهش اثرات  در زمی

 ور بهرهو بهبود  زیستتت محیطمحیطی  جلوگیر  از آلودگی 

س   ایجاد کرده شناختی بوم س     ۱۲ ماده در .ا  کلی ها سیا

 و زیس  محیط اختقی منشور  تدوین بر (۱۳۹۴) زیس  محیط

 توجه محیطیزیستت  اختق و فرهنگ ستتاز نهادینهو  ترویج

س   شده  صل   در. ا سی    ۵۰ا سا ستمی نیز  قانون ا  جمهور  ا

ها  بعد باید در آن که نسل امروز و نسل زیس محیطحفاظ  

حیات اجتماعی رو به رشتتد  داشتتته باشتتند  وظیفه عمومی   

ا  ب که آنها  اقتصتتتاد  و غیر فعالی   روگردد. ازاینتلقی می

   همراه باشتتتدجبران زیستتت  یا تخریب غیرقابلآلودگی محیط

چارچوب نهاد  و نظام اجرایی      بر همین مبنا  .ممنوع استتت 

 زیستت محیطملی  از ستتند محیطی برگرفتهاقدامات زیستت 

شمه      سرچ ستمی ایران در معدن مس    شده  تدوینجمهور  ا

مس ستترچشتتمه رفستتنجان با  مجتمعاستت . در همین راستتتا 

صدد جلوگیر  از آلودگی      ساخ   سولفوریک در سید کارخانه ا

شی از این   س   ی بر محیطآلودگهوا و تبعات نا س  برآمده ا  زی

س  کمک  کار  در محوطه کارخانه به حفظ محیطو با نهال زی

 .کندمی

  و بهداشتتتی مقررات استتتانداردها  مطالبات نهاد   رعای 

 حفاظ  وستتایل و کار ایمنی مستتائل رعای  شتتیلی  ستتتم 

از   آالتماشتتتین با کار و آالتماشتتتین ایمنی فرد   رعای 

ی       بات الو طال ند   دار میم هداشتتتت   .باشتتت و  امور ایمنی  ب

س  محیط ش  و درمان بر مبنا  نتایج مطالعه   و  زی امور بهدا

و  باشند و ارتبا  ق دارا  باالترین مرکزی  بینابینی میحاضر  

ند       ها  دیگر دار حد نه کردن      .با وا هادی ه  ن بات    در ج طال   م

لذکر فوق ها  تنظیمی      می این امور  ا ند ند از طریق فرای توان

و با تأکید و ترویج     و تنبیه عمل کرده   داشپا   مانند تشتتتویق  

ها را این ارزش زیستتت محیطها  بهداشتتتتی و ایمنی و ارزش

به ترویج فرهنگ مطلوب کمک نمایند. حفظ و  و  دن درونی نمای 

مبتنی بر  مؤثرتر از ستتتیستتتتم مدیری  یکپارچه      استتتتفاده  

و  محیطیها  مدیری  کیفی   مدیری  زیستتت        استتتتاندارد  

ی  ایمنی و ستتتتم  شتتتیلی      موجود در مجتمع مس   مدیر

  باید (Integrated  Management System) ستترچشتتمه  

 نشان داد حاضر   مطالعه گیرد. ها  شرک  قرار سرلوحه فعالی  

ص  شترین   فراوانی اعمال ناایمن در  س  و بی نایع ذوب فلز زیاد ا

ظ  عدم استتتفاده از وستتایل حفا  شتتده عمل ناایمن مشتتاهده

با فرهنگ کار  ازمیزان حوادث ناشتتی   .[۱۹] باشتتد فرد  می

ستقیم دارد   ها محیطحاکم بر  س  کار  ارتبا  م  ار  ازیدر ب

یل ضتتتعف فرهنگ ایمنی در       موارد حدها   به دل ید    وا تول

ستفاده      سایل حفاظ  و ایمنی ا شور ما از و  دشو نمی مؤثر ک

در مجتمع   Khaleghinejad [۲۰]مبنتتا  تحقیق     بر  .[۷]

تواند از طریق بهبود ایمنی می فرهنگبهبود   مس ستترچشتتمه

شیلی         ش   ستم مدیری  ایمنی و بهدا ضا    سی ایجاد یک ف

ید بر آموزش       تأک ب  و حمایتی ایمنی   یه و در  ایمنی و مث ته

انجام   اختیار قرار دادن تجهیزات ایمنی مناستتتب هر شتتتیل    

 .پذیرد

بات اولو    طال هادینگی بر       داری  از دیگر م بات ن طال در م

نظارت بر رعای  استتتتانداردها و مقررات  نتایج تحقیق مبنا  

مدیری  ایمنی و ستتتم  شتتیلی  پاستتخگویی به شتتکایات و   

ی  نظارت و    باشتتتند که نشتتتانگر اهم    یستتتتم  کارکنان م   

در   .استت پاستتخگویی در تداوم اجرا  الزامات و استتتانداردها 

صل   سی    ۲۹ا سا برخوردار  از تأمین اجتماعی از نظر  قانون ا
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تی  درراه سرپرس  بازنشستگی  بیکار   پیر   ازکارافتادگی  بی  

سوانو  شتی و درمانی   ماندگی  حوادث و     نیاز به خدمات بهدا

بیمه و غیره حقی استتت   صتتتورت  ها  پزشتتتکی به  مراقب  

ستناد  .همگانی صیان   قانون ۸۵ ماده به ا  نیرو  از کار  برا  

هایی که از رعای  دستتتورالعمل  انستتانی و منابع ماد  کشتتور

آموزش  و درمان -بهداش  وزارت و طریق شورا  حفاظ  فنی

تأمین   ها  حرفه  پزشتتتکی  جه  جلوگیر  از بیمار     ا  و 

ش   شود  برا  کلیه  ط کار تدوین میکارگر و محی کار و بهدا

 .کارگران و کارآموزان الزامی اس  کارفرماها  ها کارگاه

که توجه به کارکنان سازمان و زندگی شخصی و   به این نظر

ها  اجتماعی ستتتازمانیکی از ابعاد مستتتلولی    هااجتماعی آن

سمانی و رفع نیازها  روحی و      می ستم  ج شد  حفاظ  از  با

آور باید در اولوی  ستتازمان قرار داشتتته باشتتد. زیانروانی آنان 

نه   تنها بر کارآیی و اثربخش بودن کارکنان و      بودن محیط کار 

صی و روابط اجتماعی       شخ سازمان تأثیر دارد  بلکه بر زندگی 

 ریسک ارزیابی روش از استفادهبا  [.۲۱] اس ها نیز اثرگذار آن

هداشتتت    خطرات جامع  فه  ب مل  توانمی ا  حر یان  عوا آور ز

 از و کرد بند اولوی  احتمال خطر درجه از نظر را کار محیط

صاص  در آن نتایج ستفاده   کنترلی اقدامات انجام و منابع اخت ا

به این  .ا  اساسی از رفاه انسان اس     ستم  مؤلفه  [.۲۲] نمود

  در از اقدامات مستتلولی  اجتماعی شتترک  بستتیار    ترتیب

ستم  جوامعی که در مجاورت     شرک  و با هدف بهبود  خارج 

در داخل و در رابطه با کارکنان    کنند همچنینزندگی می هاآن

 [.۲۳] شوندخود شرک  انجام می

این پژوهش در محدوده مجتمع مس سرچشمه انجام شده     

تایج این پژوهش       لذا  استتت    فرما حکممحدودی  مکانی بر ن

س   سات   و  هاسازمان انجام تحقیق در دیگر . ا س تولید  و  مؤ

جه  کشتتف در مطالعه حاضتتر   .شتتودخدماتی پیشتتنهاد می

از  در مطالعات آینده مطالبات نهاد  از خبرگان استتتفاده شتتد

جاز  نیز           ها روش عه فضتتتا  م طال ند م مان  توانیمدیگر 

ستفاده کرد  شروعی  در بقا با توجه به  .ا تداوم   و تأثیر متقابل م

  نهادها  محیطی صورت گیرد  باید با مؤثرتر تعامل   سازمان 

به نتایج تحقیق الزم استتت  مدیران امور جه  انجام         توجه  با 

  هاارزشنهادینه کردن  در زمینه نهاد  و مداوم مطالبات مؤثر

 تتشی  محیطیزیس  ایمنی  بهداش  و  اصول و استانداردها    

 مضاعف بکار گیرند.

 

   اجتماعی تأمینکار و   اداره تعاوننهادها   :گیرینتیجه

ش    شکی   و آموزش درمان-وزارت بهدا ها  بیمه  سازمان  پز

اصتتلی در   از نهادها اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیستت 

شند یممطالبات نهاد   سازمانی  مؤثرتر  تعامل با  به واحدها  

 و بهداشتت  امور  زیستت محیط و بهداشتت  ایمنی  امور ویژه

 ترمطلوبانجام  .ضتتترور  استتت  الذکرفوقبا نهادها  درمان 

  منابع زیستت  محیط تخریب عدمهمچون  دار یاولومطالبات 

 ختتاک  رعتتایتت  هوا   آالینتتدگی   رفع  کتتار  نهتتال  طبیعی     

ستانداردها   شتی  مقررات ا  مؤثر  هاگام شیلی   ستم   و بهدا

ارتقاء ایمنی کار و ستتتتم  شتتتیلی   در جه   رفع آالیندگی

نان     ها     اثربخش  اجرا . استتتت کارک ندار تا ی      استتت مدیر   

  مقررات مدیری  ایمنی و ستتتتم  شتتتیلی      محیطیزیستتت 

شایانی به مأموری   تواندمی سازمان در کمک  ستم  و   ها  

انداز زیستت  در راستتتا  چشتتم محیطکارکنان و حفظ  ایمنی

 .بنمایدبلندمدت سازمان 

 

 منافع تعارض

 .ندارد وجود یمنافع تعارض گونههیچ

 

 سندگانینو سهم

 نگارش و هاداده آور جمع مراد  شتتهربابک محمدرضتتا

و   دها مصطفی و  ضیاءالدینی محمد   را انجام داده اس   مقاله

 .باشندمی نامهپایان  راهنما دیتاسنژاد ا

 

 قدردانی و تشکر

 اخذ که با    استتت دکتر   نامه  پایان  این مقاله برگرفته از     

و توستتعه مجتمع مس   امور تحقیقپشتتتیبانی و  یرستتممجوز 

 نویسندگان انجام شده اس     ( ۱۴۲د/ /۹۷ب/کد )با  سرچشمه  

 تمامی مدیران  از صتتتمیمانه  دانندمی الزم خود بر مقاله این

ستان و    سا  رؤ شمه    کارکنان سرپر سرچ  در که مجتمع مس 

امور   و توستتتعه امور تحقیق  ه ویژهب   تحقیق همکار  نمودند  

 شکر و قدردانی نمایند.ت زیس محیط بهداش  و  ایمنی
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Introduction: Today, across the world, the safety and health of staff and the environment protection 

are more than necessary. This study aims to identify institutions and institutional demands, as well as 

their prioritization, to map the institutional network of the Sarcheshmeh Copper Complex to prevent 

accidents resulting from work and environmental hazards.  

Materials and Methods: This is an applied and developmental research. The statistical population 

was personnel of the Sarcheshmeh Copper Complex in 2018. The statistical sample was 115 experts, 

and the sampling method was purposeful. Interviews were performed for data collection, and the 

statistical methodology was social network analysis. Centrality indexes were used to prioritize 

institutional demands, institutions, and organizational affairs. 

Results: The safety, health, and environmental demands were grouped into 5 categories and 15 sub-

categories. The top-priority institutions' demands were preventing environmental and natural resource 

degradation, removing air and soil pollution (0.290), as well as monitoring standard or regulation and 

safety management or occupational health to assure their observance (0.263). The main institutions 

in safety, health, and environmental demands were the Ministry of Cooperative Labor and Social 

Welfare (0.344), the Ministry of Health and Medical Education (0.306), Insurance Organizations 

(0.134), Department of Environment (0.120), and Department of Natural Resources (0.120).  

Conclusion: To institutionalize safety and health and protect the environment, increasingly effective 

interaction with the institutions mentioned above is necessary. These interactions are effective steps 

in an organization's legitimacy and survival. 
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