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ABSTRACT

Background & objectives: Safety, health, and environmental management systems are
implemented and operationalized to provide, maintain, and promote the health of individuals,
society, and the environment. Therefore, the main purpose of this study is to develop a model
of the HSE management system and use it in sustainable development planning based on
artificial intelligence based on data theory.
Methods: This research is applied and exploratory in terms of research purpose. Qualitative
and quantitative data were collected using questionnaires and among the statistical population
selected from universities, Environment Organizations, health centers, and various industries
in Tehran in 1399. The data processing theory of the foundation uses open coding, axial
coding, selective coding, and SPSS software, MaxQDA, to analyze data.
Results: The results of this study show that the validation of the model confirms the final
model according to the method of review of participants and review of non-participating
experts, and also, all Cronbach's alpha numbers and the combined reliability of latent
variables are appropriate.
Conclusion: Intense to intelligent identification of consequences and risks and strategic and
continuous thinking on safety, health, and environment make the multiple structures of
sustainable development strong and static. The results indicate the sustainable development of
simultaneous access to all components or dimensions with a systemic approach and a holistic
mental perception that the individual dimensions and the relationships between them must be
considered.
Keywords: HSE Management; Sustainable Development; Artificial Intelligence;
Environment
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مقدمه
در جوامع امروزي براي مقابلـه بـا عـوارض ناخواسـته     

ــت  ــنعتی و فعالی ــرفت ص ــل از پیش ــانی، حاص ــاي انس ه
یت ایمنـی، بهداشـت و   هـاي مـدیر  استفاده از سیسـتم 

شده عنوان یک راهکار مناسب معرفیبه1زیستمحیط

1 Health, Safety and Environment:HSE

سیستمی است یکپارچه با همگرایی، چینش HSEاست. 
افزایی نیروي انسانی، امکانات و تجهیزات؛ سـعی در  هم

از حادثـه  دورایجاد محیطی سالم، ایمن، بانشـاط و بـه  
ــارت و صــدمات دارد و مــی   ــوان بــا رعایــت   خس ت

هـا بهداشـت و آسـایش    در سازمانHSEي هابرنامه
نیــروي انســانی، حفاظــت افــراد در مقابــل خطــرات و 

چکیده
ظ و ارتقـا سـالمت افـراد، جامعـه و     ، حفتأمینباهدفستیزطیمحمدیریت ایمنی، بهداشت و يهاستمیسزمینه و هدف:

آن در يریکارگو بهHSEتیریمدستمیسيالگونیتدوگردند لذا هدف اصلی این تحقیق سازي و عملیاتی میمحیط پیاده
باشد.میادیداده بنهینظريبر مبنایبر هوش مصنوعیمبتندار،یتوسعه پايزیربرنامه

هـاي کیفـی و کمـی بـا     آوري دادهجمـع .باشدمییو از نوع اکتشافيربردکاقیپژوهش ازلحاظ هدف تحقنیاروش کار:
زیسـت، مراکـز بهداشـت و صـنایع     ها، سازمان محیطو در میان جامعه آماري منتخب از دانشگاهاستفاده از ابزار پرسشنامه

ده بنیـاد بـا اسـتفاده از    پـردازي دا هـا؛ ازنظریـه  وتحلیل دادهگرفت. براي تجزیهصورت1399مختلف شهر تهران در سال 
.شده استاستفادهSPSS ،MaxQDAافزارهاي و نرمکدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی 

کنندگان و مرور خبرگان روش بازبینی مشارکتبا توجه به اعتبار سنجی مدلکهنتایج این تحقیق نشان از آن دارد ها:یافته
تمامی اعداد آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهـاي  چنین نماید و همشده را تائید میمدل نهایی ارائهکنندهغیر شرکت

.مکنون از میزان مناسبی برخوردار هستند
توجه به شناسایی هوشمند پیامدها و مخاطرات، تفکر راهبردي و مستمر بـه  ق،یتحقنیاهايیافتهبر اساس :گیرينتیجه

یحاکحاصلجیباشد. نتاستایو امستحکمداریشود ساختار چندگانه توسعه پاسبب میزیست مقوله ایمنی، بهداشت و محیط
انهیکل گرایادراك ذهنکیو یستمیسيکردیابعاد با روایزمان به همه اجزاء همیابیدستبه داریاز آن است که توسعه پا

ب آورد.حسابهدیها را باآننیروابط بزیتک ابعاد و ندارد که تکازین
، توسعه پایدار، هوش مصنوعی، محیط زیستHSEمدیریت واژهاي کلیدي:
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محیط کار تـأمین کـرد و بـه    زیستی سالم را در محیط
). درواقـع  1هاي موجود را کـاهش داد ( عبارتی ریسک

HSEهسته مرکزي توسعه پایدار را سیستم مـدیریت  

انکـار  بلرو با توجه به نقش غیرقادهد، ازاینتشکیل می
وري سازمانی، در افزایش بهرهHSEسیستم مدیریت 

عنوان محـور توسـعه   تر از همه بهبهبود سیستم و مهم
پایدار جوامع بخصوص با رویکـرد هـوش مصـنوعی از    

). در ابتـدا از  2، 1باشـد ( مسائل مهم ایـن تحقیـق مـی   
هاي تحقیق به اهمیت ارتباط بـین  طریق تشریح مؤلفه

شود.ها پرداخته میآن
ــدیریتی  ــتم مـ ــد و   1سیسـ ــت هدفمنـ ــامی اسـ نظـ

ریزي خـاص کـه بـا همـه     دهی شده با برنامهسازمان
هــاي اجرائـی و اســتانداردها و  هـا، روش دسـتورالعمل 

مقررات جاري استقراریافته قرار و موردبازنگري قرار 
گـردد  گیرد و در مقطع زمانی مشخص اصالح مـی می

ــیط3( ــه). محـ ــیزیســـت مجموعـ ــیار عظـ م و اي بسـ
پیچیـده از عوامـل گونـاگونی اسـت کـه براثــر      درهـم 

روند و تکامل تدریجی موجـودات زنـده و اجـزاي    یک
سازنده سطح زمین به وجود آمده است؛ بنـابراین در  

گردد هاي انسان تأثیرگذارده و از آن متأثر میفعالیت
). ایمنی علم و هنر پیشگیري از حادثه و عوامل ایجاد 4(

هــا، رهنــگ ایمنــی محصــول ارزش). ف5حادثــه اســت (
هـا و الگوهـاي رفتـاري و    ها، ادراکات، صالحیتگرایش

وسیله آن میزان تبعیت از گروهی کارکنان است که به
ســبک و شــیوه مــدیریت ایمنــی و بهداشــت ســازمان 

). سیسـتم مـدیریت ایمنـی یـک     6(گـردد مشخص می
صورت سیستماتیک و صـریح  رویکرد منظم به ایمنی به

فراینــدهاي جــامع بــراي مــدیریت ایمنــی بــه همــراه
هاي مدیریتی، مانند تمام سیستمباشد. بهخطرناك می

سیستم مدیریت ایمنی نیز براي دسـتیابی بـه اهـداف    
گیري آن ایجادشده اسـت  ریزي و اندازهایمنی برنامه

). بهداشت عبارت اسـت از ارتقـاء و حفـظ بـاالترین     7(
ی شـاغلین در  درجه از سالمتی جسمی، روحی، اجتمـاع 

هـا در  کلیه مشاغل، مراقبت از شاغلین که سـالمت آن 

1 Management System

معرض خطرات ناشی از شرایط کار و محیط کار است. 
ــگیري از      ــار، پیش ــیط ک ــت مح ــی، بهداش ــأمین ایمن ت

هاي ناشی از کار، استفاده از توان نیروي کـار و  بیماري
). توسعه پایدار بـه معنـاي   8تأمین رفاه شاغلین است (

محیطی است ف اقتصادي، اجتماعی و زیستتلفیق اهدا
ــدون       ــی ب ــان فعل ــاه انس ــردن رف ــداکثر ک ــراي ح ب

ــایی نســل آســیب ــه توان ــراي رســانی ب هــاي بعــدي ب
). توسـعه پایـدار بـراي    9برآوردن نیازهایشان اسـت ( 

زیسـتی و اجتمـاعی   پاسخ به معضالت اقتصادي، محـیط 
طـور  دنیاي امروز از سـوي دانشـمندان مطـرح و بـه    

ــترده ت ــت گس ــط دول ــین وس ــاي ب ــا، نهاده ــی، ه الملل
هـــاي غیردولتـــی هـــاي تجـــاري، ســـازمانشـــرکت

). داشـتن دغدغـه   10موردپذیرش قرارگرفته اسـت ( 
هاي جامع به توسعه و سالمت، مالحظـات  تبیین دیدگاه

محیطــی را یکپارچــه  اجتمــاعی، اقتصــادي و زیســت  
هاي بهداشـتی درمـانی و نحـوه    سازد ساختار نظاممی

کننده تواند تعیینماهنگی بین امور خود میانسجام و ه
کارآمد و میزان دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار      

ــی ــد (م ــم11باش ــتم  ) مه ــدي سیس ــر کلی ــرین عناص ت
ــیط  ــت و مح ــی، بهداش ــدیریت ایمن ــت (م ) HSEزیس

مشی و اهداف اسـتراتژیک،  شامل: رهبري و تعهد، خط
ــابی و مــدیریت   ــابع و مستندســازي، ارزی ســازمان من

ریزي، اجرا و پـایش، بـازنگري و ممیـزي    سک، طرحری
علـم بسـیار عمیــق و   ). هـوش مصــنوعی 9باشـد ( مـی 

پیچیده در قرن اخیر است که در حالت کلی به مطالعه 
آوري و نگهـداري از  بر روي اطالعـات، چگـونگی جمـع   

ها به کارگیري اطالعات و جابجایی و انتقال آنها، بهآن
ــوان مــ    ــا حی ــان و ی ــین، انس ــروزه  یماش ــردازد. ام پ

هـاي پیشـرفته   هاي مبتنـی بـر متـدها و روش   فناوري
بنـدي در  سازي رگرسـیون و طبقـه  ریاضی براي بهینه

بـه  ). 12هـا کـاربرد دارد (  اي از زمینـه طیف گسـترده 
ــاربرد در     ــدیریتی، ک ــمیمات م ــدگی تص ــل پیچی دلی

هاي اطالعاتی جهت پشتیبانی از تصمیمات بـراي  سیستم
بین یافته است. دراینپایدار، افزایشرسیدن به توسعه 

رسانی به مـدیران  هاي هوشمند در یارينقش سیستم
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هاي رسیدن به این مهم که از برجسته است. یکی از راه
باشـد کـاربرد   مسئله مهم و اساسـی ایـن تحقیـق مـی    

در HSEهـــوش مصـــنوعی در سیســـتم مـــدیریت 
هـاي  هـا و بنگـاه  ها، جامعـه، شـرکت  مدیریت سازمان

صادي است. هوش مصـنوعی روشـی اسـت کـه در     اقت
جهت هوشمند ساختن کامپیوتر به هوشی کـه در یـک   

دهـد، گفتـه   ماشین در شرایط امروز از خود نشان می
). اهمیت و ضـرورت ایـن تحقیـق ازآنجـا     13شود (می

شود که سـالمت جسـمی، روانـی و اجتمـاعی     ناشی می
و هـا  شاغلین و سـایر افـراد جامعـه و ذینفـع سـازمان     

جوامع براي رسیدن بـه توسـعه پایـدار جامعـه، تحـت      
تأثیر و ماهیـت و شـرایط کـار اسـت و جامعـه بـدون       

معنـی اسـت و   نیروي انسانی سالم و کارآمد تقریباً بی
آور) و تـأمین،  کنترل شرایط محیط کار (عوامـل زیـان  

حفظ و ارتقاء سالمت افراد درون جامعه و حفظ منـافع  
ظـایف ذاتـی واحـد ایمنـی،     ها و جامعه جـزء و سازمان

).14باشد (زیست میبهداشت و محیط
زیست را در پژوهشی، محیط) 15و همکاران (1برونس

پیچیـده از عوامـل   اي بسـیار عظـیم و درهـم   مجموعه
روند و تکامل تـدریجی  گوناگونی دانست که براثر یک

موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمین به وجود 
هــاي انســان تــأثیر در فعالیــتآمــده اســت؛ بنــابراین 

ــأثر مــی ــور و گــردد.گــذارده و از آن مت عســگري پ
) در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که 16همکاران (

ازجمله عوامل موردتوافق در میان خبرگان در ترسیم 
هـا، تـدوین   وضعیت مطلوب، تجدیـدنظر در سیاسـت  

هـا و استانداردسـازي   ها، تعیین چـارچوب دستورالعمل
رکت عمومی و همچنین آموزش مستمر و ارتقاء مشا

اندرکاران ارزیابی آگاهی و نگرش در میان همه دست
روزبهـانی و همکـاران   باشـد. زیسـتی مـی  اثرات محیط

پژوهشی به این نتیجـه رسـیدند کـه انتخـاب     ) در17(
هاي بـزرگ نقـش مهمـی در موفقیـت     پیمانکار پروژه

رین پیمانکار باید تکند. انتخاب مناسبها ایفا میپروژه
هاي فنی، اي از معیارها مانند قابلیتبر اساس مجموعه

1 Brunce

هـاي مهـم   ثبات مالی، خطر، ایمنی و شـناخت شاخصـه  
) و HSEمحیطــــی (بهداشــــت، ایمنــــی و زیســــت

توانـد در  وتحلیل و کنترل آن، مـی گیري، تجزیهاندازه
مؤثر واقع شود.محیطی کاهش اثرات تخریبی زیست

زیست براي اولین بـار اصـطالح   حیطکمسیون جهانی م
اي کـه  توسعه پایدار بدین شکل تعریـف کـرد؛ توسـعه   

نیازهاي زمـان حـال را بـرآورده سـازد، بـدون آنکـه       
نیازهاي آیندگان را به خطر اندازد. در این تعریف بـه  

ویژه نیازهاي اساسی جهان فقیر به دو مفهوم نیازها به
ژه محدودیت کدام اولویت باید اختصاص داده شود وا

ــت  ــاعی و زیس ــادي، اجتم ــعیت اقتص ــه وض ــی ک محیط
نوبه خود حـاکی از آن اسـت کـه    شود و این امر بهمی

طـور  اهداف توسعه پایـدار بایـد در هـر کشـوري بـه     
) توسـعه  18عملیاتی و خاص آن کشور تعریـف شـود (  

ــر اهمیــت وجــود چشــم  انــدازهاي پایــدار همچنــین ب
ــت  ــه فعالی ــورد نتیج ــدت در م ــايبلندم ــروز و ه ام

همکاري جهـانی در بـین کشـورها بـراي رسـیدن بـه       
گذارد.هاي مؤثر تأکید میحلراه

ــه  2بنگتســین ــن نتیج ــه ای ــاران در پژوهشــی ب و همک
زیست رسیدند که بین توسعه انسانی و عملکرد محیط

شکل برقـرار اسـت، یعنـی بـا     Uو توسعه پایدار رابطه 
ــا زیســت افــزایش توســعه انســانی و کیفیــت محــیط  ب

شاخص توسـعه پایـدار   HSEعملکرد سیستم مدیریت 
).19یابد (نیز افزایش می
تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه      تـر مـی  به شکل جـامع 

زیسـت شـامل هـوا، آب، خـاك، منـابع طبیعـی،       محیط
هـا  گیاهان، جانوران، انسـان و روابـط متقابـل بـین آن    

طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه آن     است که انسان به
هاي او در ارتباط با آن ست وزندگی و فعالیتوابسته ا

). لذا مسئله مهم و ضروري این تحقیـق  20قرار دارد (
بندي عوامل مـؤثر بـر ارائـه مـدل     شناسایی و اولویت

ــدیریت   ــتم مـ ــهHSEسیسـ ــارگیري آن در و بـ کـ
ریزي توسعه پایدار با رویکرد هـوش مصـنوعی   برنامه

باشد.می

2 Bengtssin
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روش کار
کاربردي و از نوع اکتشافی این پژوهش ازلحاظ هدف 

و در میــان جامعــه 1399اســت. ایــن تحقیــق در ســال 
زیسـت،  هـا، سـازمان محـیط   آماري منتخب از دانشگاه

صنایع مختلف شهر تهـران  HSEمراکز بهداشت واحد 
ــق از روش     ــن تحقی ــت. در ای ــورت گرف ــال ص در س

ــه ــاب    نمونـ ــراي انتخـ ــراد بـ ــد افـ ــري هدفمنـ گیـ
نفــر 415. در ابتــدا شــوندگان اســتفاده شــدمصــاحبه

عنوان جامعه آماري این پـژوهش انتخـاب شـدند و    به
نفر 200سپس با فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران 

عنوان پاسخگو تعیین شدند.به
براي پاسخ به سؤاالت تحقیق از روش (آمیخته متوالی) 

آوري شـده اسـت. روش جمـع   کمی و کیفـی اسـتفاده  
با استفاده از مصاحبه صورت دلفی و هاي کیفی بهداده

هاي کمـی بـا اسـتفاده از    آوري دادهعمقی؛ روش جمع
هـا؛  وتحلیل دادهباشد. براي تجزیهابزار پرسشنامه می

پردازي داده بنیاد با استفاده از کدگذاري باز، ازنظریه
شـده  کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی استفاده

از متشـکل  وسـیله خبرگـان  است. روایی پرسشنامه بـه 
هـاي  زیست و اسـاتید دانشـگاه  مدیران سازمان محیط

ــت و     ــی، بهداشـ ــوزه، ایمنـ ــران در حـ ــف تهـ مختلـ
زیست تائید شد و سنجش پایایی پرسشـنامه بـا   محیط

که ضریب همه محاسبه آلفاي کرونباخ صورت گرفت 
گزارش شد.0,7گویه هاي آن باالي 

منظور پی بردن به متغیرهاي زیر بنایی مدل تحقیق به
پـس از  شـده اسـت.   اسـتفاده » تحلیل عاملی«روش از

شاخص (گویه) 104ها، از میان تحلیل محتواي مصاحبه
شناسایی بود. بـر اسـاس   مؤلفه اصلی قابل20موجود، 

ها بدین هاي موجود این مؤلفهادبیات، پیشینه و نظریه
گذاري شدند:شکل نام

اسـتقرار نظـام هوشـمند، اهـداف     در شرایط علی؛ -1
ــتر ــی و  اس ــات، ایمن ــات و ارتباط ــاوري اطالع اتژیک، فن

HSEبهداشــت، تفکــر راهبــردي و سیســتم مــدیریت 

شناسایی شدند.

فرهنگی، اقتصادي، سیاسـی و  -هاي؛ اجتماعیمؤلفه-2
عنوان پدیده محـوري مـورد   محیطی بهعوامل زیست

شناسایی قرار گرفت.
هاي؛ شناسـایی هوشـمند   اي مؤلفهدر عوامل زمینه-3

ــر ــل   خطـ ــرات، عوامـ ــمند خطـ ــابی هوشـ ات، ارزیـ
ــیب ــان آس ــتراتژیک  HSEرس ــابی اس ــایی ، ارزی شناس
گردید.

هاي جدید، هوش درنهایت فناوري اطالعات، توسعه-4
گـر  عنوان عوامـل مداخلـه  مصنوعی و توسعه پایدار به

در پژوهش حاضر شناسایی شدند.
هاگردآوري داده

کیفـی اسـت   پردازي داده بنیاد، نوعی استراتژينظریه
منظـور تـدوین نظریـه در مـورد یـک پدیـده،       که به

ها را بـه  اي منظم از رویهصورت استقرایی مجموعهبه
آوري جمــع). در پــژوهش حاضــر؛21گیــرد (کــار مــی

ــا اطالعــات موردنیــاز تحقیــق بــه صــورت میــدانی و ب
باشـد. در  استفاده از روش مصاحبه و پرسشـنامه مـی  

امه اســتفاده شــد. در ایــن تحقیــق از دو نــوع پرسشــن
مرحله اول، مساله پـژوهش حاضـر تعریـف و بـر ایـن      

هاي الزم براي شرکت کنندگان در کـار  اساس ویژگی
30ذکـر اسـت کـه بـا     گروه دلفی تعیین شدند. شایان

خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته 
ــا  ــر اســاس  7ب ســوال مصــاحبه انجــام شــد. ســپس ب

آمده در این مرحلـه، پرسشـنامه   دستهاي بهشاخص
گویه طراحی شد و مصـاحبه  104محقق ساخته شامل 

ــا  ــق ب ــازمان  200عمی ــان س ــدیران و کارکن ــر از م نف
ــیط ــت    مح ــز بهداش ــار، مراک ــتان اداره ک ــت اس زیس

صنایع شهر تهران صورت گرفت.HSEواحدهاي 
و شــوندگان را متخصصــان طــور خالصــه مصــاحبهبــه

فناوري اطاعات و کامپیوتر؛زیست وخبرگان در محیط
ــاحب  ــگاهی و صـ ــاتید دانشـ ــوزه  اسـ ــران در حـ نظـ

30زیسـت تشـکیل داده اسـت؛ کـه درمجمـوع      محیط
ــاز    ــیوه ب ــه ش ــاحبه ب ــخ و –مص ــنامه 200پاس پرسش

اي ازجمله مطالعـه کتـب و   باشد. مطالعات کتابخانهمی
ــتجو در    ــارجی و جس ــی و خ ــی داخل ــریات تخصص نش
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دستیابی به مبـانی نظـري و   منظورهاي علمی بهپایگاه
اســتفاده از تجــارب محققــین دیگــر نیــز انجــام شــد.  

نظـران  همچنین استفاده ازنظـر متخصصـان و صـاحب   
حوزه علوم مـدیریت، ارتباطـات، فنـاوري اطالعـات و     

نظـران حـوزه علـوم    کامپیوتر و متخصصان و صـاحب 
زیست، علوم اجتماعی، علـوم سیاسـی،   بهداشت، محیط

امپیوتر، علـوم ریاضـی و آمـار از    هوش مصنوعی و کـ 
هاي مهم ایـن تحقیـق بـراي ارائـه الگـوي مـدل       بخش

منظـور پـی بـردن بـه متغیرهـاي      باشد. بـه تحقیق می
زیربنایی مدل تحقیق از روش تحلیـل عـاملی اسـتفاده    

هــا و آزمــون وتحلیــل دادهشــود و بــراي تجزیــهمــی
اي و تک نمونـه tسؤاالت مدل تحقیق از طریق آزمون 

افزارهـاي  وسیله نـرم سازي معادالت ساختاري بهمدل
SPSS-22 ،MaxQDA-2018شده است.استفاده

گیريبرآورد حجم نمونه و روش نمونه
گیـري هدفمنـد   پـردازي داده بنیـاد در نمونـه   نظریه

ــی    ــاهده، از نگرشـ ــا مشـ ــاحبه یـ ــراي مصـ ــراد بـ افـ
کنــد کــه آن را از دیگــر فــرد حمایــت مــیمنحصــربه

سـازد.  هـا متمـایز مـی   آوري دادههـاي جمـع  رهیافت
هـاي کمـی،   شده در بررسیگیري انجامبرخالف نمونه

توانـد قبـل از شـروع    برداري در این روش نمینمونه
ــه   ــاد، برنام ــه داده بنی ــه و نظری ــود،  مطالع ــزي ش ری

گیري در خالل فرایند پژوهشـی  تصمیمات خاص نمونه
آوري گیري نظري، فرآیند جمـع گیرد. نمونهشکل می

باشـد کـه بـدان وسـیله     داده براي تولید نظریـه مـی  
آوري، هـایش را جمـع  زمـان داده طـور هـم  تحلیلگر به

گیـري نظـري   کدگذاري و تحلیل کند. همچنین نمونه
بر مبناي مفهوم مقایسه استوار است، منظور از مقایسه 

رویـم  این است که به سراغ اشخاص و رویدادهایی می
ا بـه حـداکثر برسـاند و    ها رکه امکان کشف گوناگونی

ها و ابعاد غنی کنـد. تمرکـز   ها را ازلحاظ ویژگیمقوله
بریم اي که بکار میگیري برحسب نوع کدگذارينمونه

کنـد. هرچـه پـژوهش    (باز، محور یا انتخابی) تغییر می
دارتر و متمرکزتـر  گیري هدفرود، نمونهتر میپیش

هـا  مقولـه گیري تا زمانی که تمامی شود. لذا نمونهمی

یابد. اشباع بدین معنی است کـه  اشباع شوند، ادامه می
هـا  هیچ داده تازه و مهمـی بـه دسـت نیایـد و مقولـه     

ها و ابعاد پرورانده شده باشندخوبی ازلحاظ ویژگیبه
)22(.

هایافته
دهندگانتحلیل وضعیت اشتغال پاسخ

وضـــعیت تخصـــص و زمینـــه علمـــی کارشناســـان و 
3تحقیق مطـابق جـدول شـماره    نظران در اینصاحب

باشد.می

دهندگان بر اساس وضعیت اشتغالتوزیع فراوانی پاسخ.3جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیوضعیت اشتغال

40/20/2مدیرعامل
120/60/8مدیر فناوري
کارشناس 

380/190/27زیستمحیط

HSE260/130/40خبره 
300/150/55استاد مدیریت

IT160/80/63استاد 
HSE360/180/81استاد 

160/80/89استاد آمار
PC40/20/91استاد 
180/90/100نظرصاحب
2000/100کل

هاهاي کدگذاري دادهیافته
در گام اول از تحلیل اطالعات که کدگذاري بـاز اسـت   

ها (متون مصـاحبه) خـط بـه خـط خوانـده و      ابتدا داده
باز استخراج گردید. کـدهایی کـه اشـتراك    کدگذاري

مفهومی داشتند در ذیل یـک مقولـه جـاي گرفتنـد و     
بخشـی از  بدین ترتیب مقوالت متعددي شکل گرفتند. 

بنـدي پدیـده   گذاري و دستهتحلیل که مشخصاً به نام
هـا مربـوط   موردمطالعه از طریق بررسی دقیـق داده 

ز شـود. هـدف ا  شود، کدگـذاري بـاز نامیـده مـی    می
ــه  ــین مقول هــاي کدگــذاري محــوري ایجــاد رابطــه ب

تولیدشده (در مرحلـه کدگـذاري بـاز) اسـت. اسـاس      
ارتباط دهی در کدگذاري محوري بر بسط و گسترش 
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ها قرار دارد. کدگذاري انتخابی بر اساس یکی از مقوله
نتایج کدگذاري باز و کدگذاري محوري، مرحله اصلی 

ه مقوله محوري را ترتیب کاینپردازي است. بهنظریه
هـا ربـط داده و آن   مند به دیگـر مقولـه  به شکل نظام

ــرده و     ــه ک ــت ارائ ــک روای ــارچوب ی ــط را در چ رواب
هایی را که به بهبود و توسعه بیشتري نیاز دارند، مقوله

شده در آوريهاي جمعکند. با توجه به دادهاصالح می
فرمت مصاحبه که با فرایند تطبیق مسـتمر بـه نقطـه    

اع نظري رسیده است بعد از تعریف سؤاالت اصـلی  اشب
ــراي آن هــا مقیــاس کمــی پــژوهش (مصــاحبه) کــه ب

هـاي  تـوان کدگـذاري مصـاحبه   شده است، مـی تعریف
هـا و ابعـاد آن و   شده را با تعریـف ویژگـی  آوريجمع

هـا شـروع کـرد؛    کننده این ویژگینمودارهاي توصیف
حاضـر،  در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفـی تحقیـق   

وتحلیل، حـول محـور هـدف    هاي حاصل از تجزیهیافته
اصلی قرار گرفت و با پیونـد دادن کـدها (کدگـذاري    
باز)، مفاهیم (کدگذاري محوري) مشخص شد. طبقات 

ــه ــتب ــداول   دس ــدل در ج ــول م ــده ح ــی 4آم 6ال
باشد.مشاهده میقابل

فته (شرایط علی). کدگذاري نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریا4جدول 
کدمفاهیم استخراجیمحوريانتخابیسازه

شرایط 
علی

استقرار نظام 
هوشمند

اهداف استراتژیک

فناوري اطالعات و 
ارتباطات

ایمنی و بهداشت

تفکر راهبردي

HSEسیستم مدیریت 

مدیریت ایمنی و بهداشت طبق استانداردها
یريپذتعهد و مسئولیت

استقرار نظام هوشمند سالمت
HSEارزیابی هوشمند عملکرد سیستم مدیریت 

پذیريسیستم انگیزشی بر مبناي مسئولیتایجاد
بنديها و اولویتارزیابی برنامه

اهداف استراتژیک و راهبردي
محیطیتفسیر قانون و مقررات زیست

مشارکت کارکنان سازمانی
هاارتباط بین نقش

در سازمانفرهنگ جاري 

مشی ایمنی و بهداشتایجاد خط
هاها و مسئولیتتعیین نقش

پذیر بودن کارکنان سازمانیدانش
فناوري هوشمند اطالعات و ارتباطات

MISاستقرار سیستم هوشمند 

A1-A4
B1-B7
C1-C4
D1-D6
E1-E3
F1-F7
H1-H6
I1-14
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ه نیمه ساختاریافته (شرایط محوري). کدگذاري نهایی حاصل از تکنیک مصاحب5جدول 

شرایط 
محوري

اجتماعی فرهنگی

اقتصادي

سیاسی

محیطیزیست

شایستگی فرهنگی و 
اجتماعی

رشد ناخالص داخلی

پاسخگویی در برابر 
زیستمحیط

بهسازي محیط زندگی

فرهنگی-اهداف اجتماعی 
یمحیطاهداف زیست

هاي بهداشت جهانیگیريعدم هماهنگی تصمیم
سازمان جهانی بهداشت

ضعف همگرایی بین بخشی
مشی کالن اجتماعیضعف خط

ضعف نگاه جامع به توسعه پایدار
ضعف ساختار سازمانی

هاي فرهنگی اجتماعینابرابري
درك رابطه توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار

المللیمحیطی ملی و بینتعهدات زیست

وجود تورم
عدالتی درآمديبی

رابطه بین فقر و پایداري
امید به زندگی

هاي اقتصادي جهانیشاخص
هاي آیندهتوجه به رفاه نسل

اقتصاد روستایی
سازيخصوصی

ریزي شهريهاي جدید برنامهسیاست
سازي نهادهاي محلیظرفیت

درونی کردن مفهوم توسعه پایدار
هاي سیاسیمشیخط

ارکت افراد در توسعه پایدارمش

منابع طبیعی
توسعه روستایی و شهر هوشمند

زیست با توسعه پایدارپیوند دادن حفاظت محیط
زیستنگهداري و حفظ یکپارچگی محیط

کاهش ضایعات تولیدشده توسط انسان

J1-J6
K1-K5
L1-L5

M1-M4
N1-N2
O1-O6

محیطیت زیستشناسایی خطرات و اثرا

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
31

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.315
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2631-fa.html


323و همکاران وحید نوین...HSEتیردیمستمیستدوین الگوي 

گر)اي و مداخله. کدگذاري نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته (شرایط زمینه6جدول 

ايشرایط زمینه

شناسایی هوشـمند  
خطرات

هوشــمند ارزیــابی
خطرات

رسـان  عوامل آسـیب 
HSE

ارزیابی استراتژیک

هاهاي مربوط به فعالیتارزیابی ریسک
ها و خدماتدسازي هوشمند فعالیتمستن

شدهایجاد معیارهاي از پیش تعیین
مستند نمودن هوشمند خطرات و اثرات مهم

الزامات قانونی قابل کاربرد
تخصیص منابع

تعیین اهداف جزئی و معیار عملکرد
شناسایی هوشمند و ارزیابی اقدامات کاهش ریسک

P1-P9
Q1-Q7

R

گرداخلهمشرایط 

ي اطالعاتفناور

هاي جدیدتوسعه

هوش مصنوعی

توسعه پایدار

ریزي کالن کاريبرنامه
استقرار سیستم هوشمند مدیریت اطالعات

ارزیابی عملکرد سیستماتیک و هوشمند

مستندسازي هوشمند و فرایند ثبت و کنترل
گیري و ارزیابیمانیتورینگ، اندازه

تحقیق رویداد
هااستفاده از دارایی

صالحات در تسهیالت موجودا
هاي توسعه پایدار جهانیبرنامه

S1-S7
T1-T6

ارزیابی پایایی مدل
پس از مطالعه مبانی نظري موجود و مصاحبه با افـراد  

، HSEزمینـــه سیســـتم مـــدیریت نظـــر درصـــاحب
هاي اصلی و فرعی مربـوط بـه پدیـده سیسـتم     مقوله

ق احصا و مـدل مفهـومی نهـایی مطـاب    HSEمدیریت 
تهیه شد.1شکل 

پس از تدوین مدل براي ارزیابی پایایی مدل از آلفـاي  
شده اسـت.  ) بهره گرفتهCRکرونباخ و پایایی ترکیبی (

آمده در این قسـمت کـه در   دستبا توجه به نتایج به
تمـامی اعـداد آلفـاي    ،شده اسـت نشان داده7جدول 

کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهـاي مکنـون از میـزان    
لذا مناسب بـودن وضـعیت   .ناسبی برخوردار هستندم

نماید.گیري را ثابت میپایایی مدل اندازه
راهبردها و پیامدها

راهبردهاي موردنظر در نظریه داده بنیـاد بـه ارائـه    
هایی براي مواجهه با پدیده موردمطالعه اشـاره  حلراه

لعـه،  کـردن پدیـده موردمطا  دارهدارد که هدف آن ا
ــا آن و حساســیت نشــان  دادن آن اســت و برخــورد ب

هـا)  العمـل پیامدها نتیجه کنش (اعمال) واکنش (عکـس 
). 23شرایطی است که در خصوص پدیده وجود دارد (

در این مطالعه دو راهبـرد اساسـی بـراي رسـیدن بـه      
وضعیت مطلوب در خصـوص تـدوین الگـوي سیسـتم     

ایـدار بـا   کارگیري آن در توسعه پو بهHSEمدیریت 
پیشنهادشده است که در )24رویکرد هوش مصنوعی (

شده است.به آن پرداخته8جدول 
هاي مشابه و مقـارن  در گام بعدي تالش گردید مقوله

گیرنــد. بــر اســاس اشــتراك در مقــوالت اصــلی جــاي
مفهومی که مقوالت فرعی (کدگذاري باز) بـا یکـدیگر   

تـري  اعـی داشتند، مقوالت اصلی به شـکل مفـاهیم انتز  
استخراج شدند. پس از تهیه و تنظیم جدول مفـاهیم و  

عنوان گام نخست تحلیل کیفی، مفاهیم مقوالت اولیه به
حاصله در سطحی باالتر و تجریدي در جهت دسـتیابی  

بندي شدند.هاي اصلی، گروهبه مقوله
هـایی را کـه بـراي تحلیـل ارائـه      در این مرحله، مقوله

بـازبینی مجـدد قـرار    کرده، تعریـف شـدند و مـورد   
هـا تحلیـل شــدند.   هـا داخـل آن  گرفتنـد، سـپس داده  
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کردن ماهیت آن چیزي کـه  وسیله تعریف و بازبینیبه
کنـد، مشـخص   یک مقوله اصلی در مورد آن بحث می

شد و تعیین شد که هـر مقولـه اصـلی کـدام جنبـه از      
).9داده است (جدول اطالعات را در خود جاي

ریزي توسعه پایدارکارگیري آن در برنامهبهوHSE. مدل پارادایمی ترسیمی و تحلیلی سیستم مدیریت 1شکل 

ارزیابی پایایی مدل از طریق آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي متغیرهاي تحقیق. 7جدول 
)CRپایایی ترکیبی (آلفاي کرونباخمتغیرهاي مکنون

951/0958/0یعوامل عل
922/0937/0ايعوامل زمینه
942/0951/0گرعوامل مداخله

903/0922/0عوامل راهبردي
882/0912/0عوامل پیامدي

HSE930/0942/0هاي مدیریت سیستم
950/0957/0فرهنگی-عوامل اجتماعی

921/0937/0عوامل اقتصادي
925/0931/0عوامل سیاسی

934/0946/0محیطیعوامل زیست
922/0935/0ریزي توسعه پایدار با رویکرد هوش مصنوعیبرنامه

يانهیزمشرایط 
شناسایی هوشمند خطرات
ارزیابی هوشمند  خطرات
HSEعوامل آسیب رسان 

ارزیابی استراتژیک
پیامدها

استقرار سیستم هوشمند 
مدیریت اطالعات

استقرار نظام  هوشمند 
سالمت

اهبرديحاکمیت تفکر ر
بهسازي محیط زندگی

پیوند دادن حفاظت 
محیط زیست با توسعه 

پایدار
نگهداري و حفظ 

یکپارچگی محیط  زیست

مقوله 
محوري
-اجتماعی
فرهنگی
سیاسی
اقتصادي

زیست محیطی
یمقولھ محور

یفرھنگ-یاجتماع
یاسیس

یاقتصاد
یطیمحستیز

راهبردها
ممیزي توسط کارکنان سازمان

زياثربخشی ممی
نیاز به تغییرات احتمالی در خط 

مشی و
کایزن ( بهبود مستمر)

استقرار و نگهداري سیستم مدیریت 
HSE

موقعیت ریسک هاي ارزیابی شده
طرح ریزي اضطراري هوشمند 

بازنگري فعالیت هاي بحرانی

شرایط علی
استقرار نظام هوشمند

اهداف استراتژیک
فناوري اطالعات و 

ارتباطات
هداشتایمنی و ب

تفکر راهبردي
سیستم مدیریت

HSE

گرمداخلهعوامل 
فناوري اطالعات

توسعه هاي جدید
هوش مصنوعی
توسعه پایدار
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. جدول کدهاي باز و مقوالت مربوط به راهبردها و پیامدها8جدول 

شرایط راهبردي

ممیزي توسط کارکنان سازمان
اثربخشی ممیزي
مشی و اهدافنیاز به تغییرات احتمالی در خط
(بهبود مستمر) کایزن
 تخصیص منابع براي استقرار و نگهداري سیستم مدیریتHS

شدههاي ارزیابیهاي ریسکموقعیت و محل
ریزي اضطراري هوشمندطرح
هاي بحرانیتعیین دامنه بازنگري فعالیت

شرایط پیامدي

استقرار سیستم هوشمند مدیریت اطالعات
استقرار نظام هوشمند سالمت
حاکمیت تفکر راهبردي
حیط زندگیبهسازي م
زیست با توسعه پایدارپیوند دادن حفاظت محیط
زیستنگهداري و حفظ یکپارچگی محیط

HSE. توصیف متغیر سیستم مدیریت 9جدول 

نمادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانهمیانگینتعداد گویهمتغیر
1787/4750/46948/102367Aعوامل علی
1251/3300/33126/91652Zايعوامل زمینه
1510/3800/35478/121963Mگرعوامل مداخله

850/2100/21165/71035Rعوامل راهبردي
914/2200/22061/7937Pعوامل پیامدي

هـا (مرحلـه   نتایج کدگذاري محوري و گزینشـی داده 
پردازي)نظریه

ز یافتـه ا اي سـازمان در کدگذاري محوري، با مجموعه
کدها و مفاهیم اولیه مواجه شدیم کـه نتیجـه بررسـی    

ــوالت و مصــاحبه  ــق و تفصــیلی مق ــه دقی ــا در مرحل ه
کدگذاري باز بود. تمرکز این مرحله بیشتر بر کدها و 
مفاهیم و نه داده است. در مرحله کدگذاري گزینشی 

شـده در بخـش   هـاي اسـتخراج  پردازي) مقوله(نظریه
رایط علی، پدیده شکدگذاري محوري ذیل محورهاي 

قــرار اي، راهبــرد و پیامــدها محــوري، شــرایط زمینــه

شـده  نشـان داده 10گرفتند که خالصه آن در جـدول  
است.

و بـا  11شـده از جـدول  هاي مشـاهده بر اساس یافته
آمـده بـراي   دسـت دقت به اینکه سطح معنـاداري بـه  
ــدیریت   ــتم مــ ــل سیســ ــون HSEعوامــ در آزمــ

ــوگروف ــاالتر -کولم ــمیرنوف ب ــال اس ــطح احتم از س
05/0=pتــوان گفــت کــه توزیــع باشــد لــذا مــیمــی

متغیرها در بین نمونه آماري نرمال است.
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. ابعاد و مقوالت گزینشی (انتخابی)10جدول 
مقوالت (کدگذاري گزینشی)ابعاد

ـ        شرایط علی ی و بهداشـت؛ تفکـر   استقرار نظـام هوشـمند؛ اهـداف اسـتراتژیک؛ فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات؛ ایمن
HSEراهبردي؛ سیستم مدیریت 

؛ ارزیابی استراتژیکHSEرسانشناسایی هوشمند خطرات؛ ارزیابی هوشمند خطرات؛ عوامل آسیبايشرایط زمینه
هاي جدید؛ هوش مصنوعی؛ توسعه پایدارفناوري اطالعات؛ توسعهگرشرایط مداخله

محیطیسی، اقتصادي، زیستفرهنگی، سیا-عوامل: اجتماعیپدیده محوري

راهبردها
مشی و کایزن (بهبـود  ممیزي توسط کارکنان سازمان؛ اثربخشی ممیزي؛ نیاز به تغییرات احتمالی در خط

ریـزي  شـده؛ طـرح  هـاي ارزیـابی  ؛ موقعیـت ریسـک  HSEمستمر)؛ استقرار و نگهداري سیستم مدیریت 
هاي بحرانیاضطراري هوشمند؛ بازنگري فعالیت

اپیامده
استقرار سیستم هوشمند مدیریت اطالعات؛ استقرار نظام هوشمند سـالمت؛ حاکمیـت تفکـر راهبـردي؛     

زیست با توسعه پایـدار؛ نگهـداري و حفـظ یکپـارچگی     بهسازي محیط زندگی؛ پیوند دادن حفاظت محیط
زیستمحیط

اسمیرنوف براي بررسی نحوه توزیع متغیر مستقل- آزمون کولموگروف.11جدول 
عوامل پیامديعوامل راهبرديگرعوامل مداخلهايعوامل زمینهوامل علیع

Z246/1329/1135/1152/1084/1مقدار آماره 
089/0054/0119/0109/0190/0سطح معناداري

اعتبار سنجی نظریه
اینکه برخی از پژوهشگران کیفی بحث درباره اعتبـار  با

طــور ســنتی را بــههــا و نتــایج پــژوهشو روایــی داده
امـا  )،25داننـد ( هـاي کمـی مـی   مربـوط بـه پـژوهش   

هاي کیفی نیز صـحت  واقعیت این است که در پژوهش
هـا بخشـی بسـیار بااهمیـت از     ها و یافتـه و اعتبار داده

هـاي مختلفـی بـراي    . روش)26(فرایند پژوهش است
پردازي (داده بنیاد) وجود دارد اعتبار سنجی در نظریه

ــژوه ــه در پــ ــازبینی کــ ــر از دو روش بــ ش حاضــ
2کنندهشرکتو مرور خبرگان غیر1کنندگانمشارکت

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نفر از اعضاي هیئت5
نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 3تهران مرکزي و 

شهید بهشتی تهران استفاده و پس از دریافت نظرهاي 
ویرایش الزم اصالحی و مشاوره الزم با استادان راهنما، 

انجام و مدل نهایی تائید شد.

1 Member Checking
2 Extermal Audit

نتایج برازش مدل کلی
گیـري و  در این مرحله بعد از برازش قسـمت انـدازه  

قسمت ساختاري مـدل، بـرازش کلـی مـدل از طریـق      
2004و همکـاران در سـال   3تننهـاوس که GOFمعیار 

ارائه نمودند بهـره گرفتـه شـد ایـن معیـار از طریـق       
).27شود (فرمول ذیل محاسبه می

2RiescommunalitGOF 

. جدول آزمون برازش مدل کلی براي متغیرهاي پژوهش12جدول 
GOFنتیجهوضعیتمالك

905/0
برازش مدل ضعیف01/0

ساختاري در حد قوي 
به دست آمد

متوسط25/0
قوي36/0

بحث
نتایج کلی تحقیق نشان از وجـود رابطـه میـان سیسـتم     

ریـزي  برنامـه و ارتباط مستقیم آن درHSEمدیریت 
دیگر نتایج کلـی تحقیـق   عبارترا دارد. بهتوسعه پایدار 

3 Tenenhaus
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حــاکی از آن اســت کــه تمــامی عوامــل علــی، عوامــل 
اي، عوامل راهبردي و عوامـل  اي، عوامل مداخلهزمینه

پیامدي اشاره شده در ایـن تحقیـق جـز عوامـل مهـم      
ریـزي  گـذار در برنامـه  و تأثیرHSEسیستم مدیریت 

باشد.ا رویکرد هوش مصنوعی میتوسعه پایدار ب
) و سـطح  t= 960/7آمده (دستبهtبر اساس مقدار 

توان بیان نمود ) میp<000/0شده (معناداري محاسبه
شـده بـه ترتیـب عوامـل پیامـدي،      که عوامل شناسایی

ــه مداخلــه ــهگــر، راهبــردي علــی و زمین صــورت اي ب
ریـزي توسـعه   معناداري بیشترین تـأثیر را بـر برنامـه   

پایدار با رویکرد هوش مصـنوعی در (جامعـه آمـاري)    
تأثیر دارند.

و HSEکه اگر عوامل مؤثر بر الگوي سیستم مدیریت 
ریــزي توســعه پایــدار بــا کــارگیري آن در برنامــهبــه

شده در جهت بهینـه  رویکرد هوش مصنوعی شناسایی
تر و اگر عوامل مؤثر بر ایـن  افزایش یابد این اثر قوي

شده تضعیف گردد طبیعتـاً ایـن رابطـه    الگوي شناسایی
هاي برازش همچنین مقدار شاخصضعیف خواهد شد. 

ــه نشــان 905/0 ــد ک ــرازش محاســبه گردی ــده ب دهن
مناسب مدل و وجود ارتباط معنا دار میان اجـزاي ایـن   

مدل است.
در کشـور ایـران و اسـتان    1399این تحقیـق در سـال   

دلیـل  گرفته است، اگـر ایـن پـژوهش بـه    تهران انجام
گستردگی عوامل تأثیرگذار بر موضوع تحقیق در کـل  

توانست از نظـرات  آمد، میکشور ایران به اجرا درمی
خبرگان، اساتید دانشـگاهی و متخصصـان بیشـتري در    
حوزه موضوع تحقیق اسـتفاده بـه عمـل بیـاورد. پـس      
محدودیت مکانی و زمانی از مشکالت اصلی این تحقیق 

.آیدبه شمار می

گیرينتیجه
هاي علی، نتایج کلی تحقیق اذعان دارد که اگر به مؤلفه

گر، راهبردي اشاره شـده در مـتن و   اي، مداخلهزمینه
هاي آن از منظر استراتژیک نگاه شود، منجر بـه  پیامد

گیـري سیسـتم   ارائه مدلی جدیـد و یکپارچـه در شـکل   

ریـزي توسـعه پایـدار جوامـع     و برنامهHSEمدیریت 
نتایج این تحقیق تحقیق نشان داد که شود. همچنینمی

مدیریت اطالعاتی پایدار و قابل اعتماد نیاز به طراحی، 
هـاي اطالعـاتی هوشـمند دارد کـه     اجرا و حفظ سیستم

جهت راهبري و مدیریت جوامع الزم خواهد می باشد. 
اطالعاتی سـاخته شـده در ایـن    عنوان نمونه سیستمبه

اند استفاده مـؤثر  توتحقیق بر پایه هوش مصنوعی می
زیست ناشـی از  از منابع را بهبود و تأثیر سوء بر محیط

وتحلیـل  فرایندهاي مختلف انسانی را از طریـق تجزیـه  
هاي این تحقیـق،  این روابط تسهیل کند. بر اساس یافته

توجه به شناسایی هوشمند پیامدها و مخاطرات، تفکـر  
ط راهبردي و مستمر به مقوله ایمنی، بهداشت و محـی 

شود ساختار چندگانـه توسـعه پایـدار    زیست سبب می
مستحکم و ایستا باشد. نتایج حاصل حـاکی از آن اسـت   

زمان بـه همـه اجـزاء یـا     که توسعه پایدار دستیابی هم
ابعاد با رویکـردي سیسـتمی و یـک ادراك ذهنـی کـل      

تـک ابعـاد و نیـز روابـط بـین      گرایانه نیاز دارد که تک
جانبـه  ورد. لـذا توسـعه همـه   حسـاب آ ها را باید بهآن

زیسـتی در یـک   اقتصادي، اجتماعی، بهداشـتی و محـیط  
جامعه، از ملزومات تحقق توسعه پایدار در آن جامعـه  

است.
هاي پژوهش پیشـنهادهاي زیـر   بر اساس یافتهدر انتها 
شود:ارائه می

شـود محققـان در تحقیقـات آتـی بـه      پیشنهاد مـی -1
یان سیستم مدیریت بنموضوع ارائه مدل تحلیلی دانش

HSE   ــا ــانی ب ــدار جه ــعه پای ــارگیري آن در توس و بک
رویکرد آمیخته اکتشافی بپردازند.

عنـوان  الگوي مفهومی پیشنهادي ایـن پـژوهش بـه   -2
بــراي HSEمبنــایی بــراي تــدوین سیســتم مــدیریت 

زیست بـا رویکـرد هـوش    توسعه پایدار و حفظ محیط
در کشور مورداستفاده قرار گیرد.مصنوعی، 

آمـده بـراي   دسـت ها و ابعـاد بـه  با توجه به مؤلفه-3
و زیـــر و توســـعه پایـــدارHSEسیســـتم مـــدیریت 

شـود در  هـا، پیشـنهاد مـی   هـاي مربـوط بـه آن   مقوله
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به این ابعاد توجـه  HSEریزي سیستم مدیریت برنامه
اي شود.ویژه

HSEسیسـتم مـدیریت   در بین عوامل مـؤثر بـر   -4

ــاي  ــام متغیره ــتقرار نظ ــاي هوشــ اس ــداف ه مند، اه
بیشـترین  استراتژیک و فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   

نظرها را به خود اختصاص داده اسـت و لـذا، پیشـنهاد    
ــابع طبیعـــی و  مـــی شـــود متولیـــان حفاظـــت از منـ

گذاري بـراي  ریـزي و سیاسـت  زیست در برنامـه حیطم
توسعه پایدار ایـن متغیرهـا را بیشـتر مـدنظر داشـته      

باشند.
بهداشت و ایمنـی در سیسـتم   براي افزایش کیفیت-5

ــوزه  HSEمــدیریت  ــن ح ــان ای ــه متولی ــور ، ب در کش

هـا را از حالـت   شود که اجراي ایـن برنامـه  پیشنهاد می
هاي الزم اي خارج و زمینهدستوري، فرمایشی و رابطه

هـاي متـولی   را براي این مشارکت کارکنان و سـازمان 
کارگیري هوش مصـنوعی بـراي رسـیدن بـه     جهت به
ایدار را فراهم نمایند.توسعه پ

تشکر و قدردانی
تصـویب  این مطالعه بخشی از رساله دکتري به شماره

زیسـت  در دانشکده تحصیالت تکمیلی محـیط 139104
مراتـب  نویسندگانوسیلهدانشگاه تهران بوده و بدین

ســپاس و قــدردانی خــود را از اســاتید محتــرم گــروه 
.دارندم میزیست این دانشکده اعالریزي محیطبرنامه

References
1-Jamshidi Rastani M, Biganeh J, Ayoubitalab M, Aliyari Amirabadi R. Evaluation of Health, Safety,
and Environment Attitude among Office Workers. ohhp. 2017; 1 (1):1-9 [In Persian]
2-Pain SW. Safety Health and Environmental Auditing a Practical Guide. U. S: CRC Press, 2011.
3-Carvalho KM, Picchi F, Camarini G, & Chamon EM. Benefits in the Implementation of Safety,
Health, Environmental and Quality Integrated System. International journal of engineering and
technology. 2015; 7: 333-338.
4-Brunce S. Silvester D, Mihaela T. Innovations for Sustainable development: Moving toward a
sustainable future. Journal of vleaner production. 2019; 208: 325 - 332.
5-Lawrence O. The sustainable development Goals: One – Health in the world’s development Agenda.
2015: Available from http:// Scholarship. Low Georgetown. Edu / facpub.
6-Aburumman M, Newnam S, Fildes B. Evaluating the effectiveness of workplace interventions in
improving safety culture: a systematic review. Safety Science. 2019; 115: 376-392.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.02.027
7-Li Y, Guldenmund FW. Safety management systems: A broad overview of the literature”, Safety
Science. 2018: p.100.
8-Silva SL, Amaral FG. Critical factors of success and barriers to the implementation of occupational
health and safety management systems: A systematic review of literature. Safety Science. 2019; 117:
123-132.
9-Chang AY, Cheng YT. Analysis model of the Sustainability development of manufacturing small
and medium – Sized enterprisis in Taiwan. Production 207. 2019.
10-Omidvar K, Sarabi, M. Analysis and evaluation of Socio – economic indicators of Sustainable
development Jeograplical. 2012: 108(4): PP, 177-204.
11-Mohammadi Fazel A, Khorasani N, Abbaspour M, Hojjati M. Review of the Biodiversity
Conservation Strategies of Iran. Journal of Natural Environment. 2014: 47(1): 195- 206. [In Persian]
12-Jamali, N, Shib-alhamdi A. Application of Artificial Intelligence in Human Resource Management.
First International Conference on Industrial Management, Management and Accounting. 2015. [In
Persian]
13-Zarghami H. Application of artificial intelligence system in management decisions. Payam-e-noor
University. 2015. [In Persian]
14-Mohammad Fam I. Offer a model for measuring the performance of heatlh, Safety an environment
(HSE – MS). 2010.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
31

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.315
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2631-fa.html


329و همکاران وحید نوین...HSEتیردیمستمیستدوین الگوي 

15-Brunc S. Silvester D, Mihaela T. Innovations for Sustainable development: Moving toward a
sustainable future. Journal of vleaner production. 2019; 208: 325 – 332.
16-Asgari poor A, Amiri M, Nohegar A. Comparison of the current and desired status of public
participation in environmental impact assessment. Environmental science studies. 2019; 5: 2544-2553.
[In Persian]
17-Ruzbehani I, Amin Sharie F. Develop a conceptual model of decision support system for health
and environmental safety management of urban project contractors. Environmental studies. 2020;5:
2205-2215. [In Persian]
18-Hariri Akbri M. Management and development of civil society institutions. J Social Sciences.2006;
1(2):  41-45. [In Persian]
19-Mark E, Magnus B, Lewis A. An Optimistic Analysis of the Means of Implementation for
Sustainable Development Goals: Thinking about Goals as Means, Sustainability, MDPI, Open Access
Journal. 2016; 8(9):1-24.
20-Firoozi M. Fundamentals of the Right to a Healthy Environment in the Holy Qur'an, Journal of
Ruling Andisheh. 2005; 11(42): 65-78. [In Persian]
21-Sayadi H, Karimi Takloo S, Rahimi S. Analysis of Environmental Factors Affecting the Adoption
of Sustainable Information Systems Using Interpretive Structural Modeling Approach. Environment
and sustainable development 2019:1: 1102-1118. [In Persian]
22- Arjomand A. Evaluation of variables in the situation of sustainable urban development. Iranian
Journal of Social Development Studies. 2015; 8(1): 46-58. [In Persian]
23- Soltani Poor F, Damari B. The Situation of Sustainable Development in Iran. Journal of the
Faculty of Health and the Institute of Health Research. 2016; 14(4): 1-14. [In Persian]
24- Harris JM. Basic principles of sustainable development. G-DAE Working Papers, Economic
Theory. Tufts University: The Global Development and Environment Institute (G-DAE). 2000:1-24.
25- Johnson RB, Christensen LB. Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed
Approaches. 3rd Edition, Sage Publications, Inc., Lose Angeles. 2008.
26- Molaie M, Shah Hosseini G, Dabaghchi S. Explaining and Analyzing How to Make Cities Smarter
in the Context of Key Influential Components and Factors. Naghsh Jahan Quarterly. 2016; (3-6): 540-
550. [In Persian].
27- Tenenhaus M, Amato S, Esposito Vinzi V. A global goodness-of-fit index for PLS structural
equation modeling, Proceedings of the XLII SISScientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP,
Padova. 2004: 739–742.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
31

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.315
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2631-fa.html
http://www.tcpdf.org

