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چکیدٌ
مقاله پژوهشی

مقدمٍ :ثٙٔ ٝظٛر ثٟجٛد سغح ایٕٙی  ٚوٙتزَ حٛادث در ٔحیظ ٞبی وبری ثزرسی سغح خ ٛایٕٙی ٚ
رفتبر ایٕٗ ضزٚری ٔی ثبضذٞ .ذف ایٗ ٔغبِؼ ٝارسیبثی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ در ثیٗ افزاد ضبغُ در
ٔدتٕغ پتزٚضیٕی اران ثٛد.

تاریخ دریافت98/04/02 :
تاریخ پذیزش98/09/11 :

ارجاع:
ثزلؼی پٛر ٞستیٙٔ ،ظٕی تٟزا٘ی
غشاِ ،ٝػجبس ساد ٜتٟزا٘ی ٘بدیب،
٘صیزی ِٕز سؼیذ٘ ،ىٛیی اصفٟب٘ی
آسادٔ ،ٜحٕذفبْ ایزج .ارسیبثی ٚ
ٔذیزیت ریسه خغزات HSE
ٚاحذ وّزس٘ی ٘یزٌٚب ٜسیىُ
تزویجی ثب استفبد ٜاس رٚش ٞبی
.Bow- Tie ٚ HAZOP
ثٟذاضت وبر  ٚارتمبء سالٔت
.203-14 :)2(3 ;1398

ريش بزرسی :ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝصٛرت ٔمغؼی در ٔدتٕغ پتزٚضیٕی اران ا٘دبْ ٌزفت .ثغٛریى ٝتٕبْ
افزاد ضبغُ ضبُٔ در ایٗ ٔدتٕغ ثصٛرت سزضٕبری (٘ 122فز) در سبَ ٛٔ 1397رد ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفتٙذ.
در ایٗ ٔغبِؼ ٝثزای ارسیبثی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ ثتزتیت اس پزسطٙبٔٞٝبی استب٘ذارد استفبد ٜضذ .اس
٘زْ افشار  SPSS22ثزای تدشی ٚ ٝتحّیُ ٘تبیح استفبد ٜضذ.
یافتٍَا :ثزاسبس ٘تبیح اس ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی ،فبوتٛر وفبیت رٚیٞٝب  ٚلٛا٘یٗ ایٕٙی  ٚثٟذاضت ٚ
فبوتٛر ٔطبروت پزس ُٙدر ٔسبئُ ایٕٙی  ٚثٟذاضت ثتزتیت دارای ثبالتزیٗ  ٚپبییٗتزیٗ ٕ٘ز ٜثٛد٘ذ.
ٕٞچٙیٗ اس ثیٗ فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٗ ،فبوتٛر ٔطبروت  ٚفبوتٛر رػبیت ایٕٙی ثتزتیت دارای ٕ٘ز2/77 ٜ
 2/72 ٚثٛد٘ذ .در ایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ فبوتٛرٞبی آٔٛسش  ٚصالحیت  ٚفطبر تِٛیذ ثب ٌزٜٞٚبی سٙی ،ثیٗ
فبوتٛرٞبی فطبر تِٛیذ ٘ ٚمض لٛا٘یٗ ثب سبثم ٝوبری  ٚثیٗ فبوتٛر آٔٛسش  ٚصالحیت ثب ٚضؼیت تب،ُٞ
راثغ ٝآٔبری ٔؼٙی داری ٌشارش ضذٕٞ .چٙیٗ ثیٗ  ٕٝٞفبوتٛر خ ٛایٕٙی ثب ٌزٜٞٚبی ضغّی ٔٛرد
ٔغبِؼ ٝراثغ ٝآٔبری ٔؼٙی داری ٌشارش ضذ.
وتیجٍ گیزی  :ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛد ارتجبط آٔبری ٔؼٙی دار ثیٗ خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ ثب ٌزٜٞٚبی ضغّی ٚ
ٔطخصبت دٌٔٛزافیه ،ثیبٍ٘ز ِش ْٚتٛخ ٝثیطتز ٛٔ ٚثزتز ث٘ ٝیزٚی ا٘سب٘ی در ٔحیظ وبر ٔی ثبضذ.
کلید ياصٌ َا :خ ٛایٕٙی ،رفتبرایٕٙی ،پتزٚضیٕی

ٌ 1ز ، HSE ٜٚدا٘طٍب ٜآساد اسالٔیٚ ،احذ تٟزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
ٌ* 2زٔ ٜٚحیظ سیست ،دا٘طٍب ٜآساد اسالٔیٚ ،احذ تٟزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
( ٘ٛیسٙذٔ ٜسئ) s.ghiasi@iauctb.ac.ir:َٛ
ٌ 3زٔ ٜٚحیظ سیست ،دا٘طٍب ٜآساد اسالٔیٚ ،احذ تٟزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
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مقدمٍ
رخذاد حٛادث ٘بضی اس وبر ،در ٔحیظٞبی صٙؼتی وطٛرٞبی

فزصتٞبی السْ ثزای اصالح آ٘بٕٞیت خ ٛایٕٙی ث ٝلبثّیت آٖ

در حبَ تٛسؼ ٝو ٝػٕذتأ ٔتىی ث٘ ٝیزٚی ا٘سب٘ی ٞستٙذ،

در پیصثیٙی رفتبر ایٕٗ ٔزثٛط ٔیضٛد ( .)3،4در راستبی

ٔتؼذد ٔیثبضذ  ٚاس عزف دیٍز ٔغبِؼبت دٞٝٞبی اخیز

آٌبٞی اس ٚضؼیت خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ ٔٛخٛد ٕٞ ٚچٙیٗ

ٔتخصصبٖ ایٕٙی ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝاغّت حٛادث (ثیص اس 88

ارتجبط آٟ٘ب  ٚضٙبسبیی  ٚثٟجٛد ٘مبط ضؼف ،ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٞذف

درصذ) ث ٝػّت رفتبرٞبی ٘ب ایٕٗ افزاد رخ ٔیدٞذ.ثزای ا٘دبْ

" ثزرسی ارتجبط ثیٗ خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ در ٚاحذ ثٟزٜ

ٔغبِؼ ٝدلیك در سٔی ٝٙایٕٙی  ٚػُّ ٚلٛع حٛادث در ٞز ٔحیظ

ثزداری ٔدتٕغ پتزٚضیٕی اران در سبَ  " 1397ثب استفبد ٜاس

وبری السْ است اثتذا ٚضؼیت ایٕٙی آٖ سبسٔبٖ ارسیبثی ضٛد

پزسطٙبٔٞٝبی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٗ در ثٟبر سبَ ،1397

( .)1،2ػٕذٔ ٜغبِؼبت ا٘دبْ ضذ ٜدر صٙبیغ ایزاٖ  ٚثٛیژٜ

ا٘دبْ ٌزفت.

صٙبیؼی ؤ ٝیشاٖ حٛادث ٘بضی اس وبر ثبالتز ٔی ثبضذ ٚ

ريش بزرسی

ٕٞچٙیٗ در ضزوت ٞبی تٛسیغ ثزق ،ثز ایٗ أز حىبیت دارد وٝ

ٔغبِؼ ٝا٘دبْ یبفت ٝاس ٘ٛع تٛصیفی  -تحّیّی ٔیثبضذ و ٝثٝ

تؼذاد سیبدی اس حٛادث ث ٝدِیُ رفتبرٞبی ٘بایٕٗ ضبغّیٗ رخ

صٛرت ٔمغؼی در ٚاحذ ثٟز ٜثزداری ٔدتٕغ پتزٚضیٕی اران

ٔیدٙٞذ ،ثغٛریى ٝػّت ثیص اس  85درصذ حٛادث ،اػٕبَ

در سبَ  1397ا٘دبْ ٌزفت ٝاست .خبٔؼ ٝآٔبری ایٗ ٔغبِؼ ٝرا

٘بایٕٗ ثٛدٔ ٚ ٜغبِؼبت خبٔغتز ٘طبٖ دادٜا٘ذ و ٝػُّ  85تب 98

افزاد ضبغُ ٔدتٕغ تطىیُ داد ٚ ٜثٙٔ ٝظٛر ا٘تخبة ٕ٘ٝ٘ٛ

درصذ اس حٛادث ضغّیٍ٘ ،زش ،رفتبر ،فز ٚ ًٙٞخ ٛایٕٙی

ٔغبثك پزسطٙبٔ ٝتٙظیٓ ضذ ٚ ٜثز اسبس ٕ٘ ٝ٘ٛثزداری خٛضٝ

است .ثز ایٗ اسبس آٔبر ٘طبٖ ٔیدٞذ ،اٌز چ٘ ٝزخ ٔزي ٔ ٚیز

ای ثغٛر اتفبلی اس وبرٌزاٖ ٚاحذٞبی وبری ضبُٔ ٌز ٜٚوبرٌزی

٘بضی اس حٛادث در خٟبٖ ر٘ٚذ وبٞطی داضتِ ،ٝیىٗ در دٝٞ

(٘ 38فز)ٌ ،ز ٜٚخذٔبت (٘ 22فز)ٌ ،ز ٜٚتىٙسیٗ ٞبی فٙی (41

 80ضٕسی ،تؼذاد حٛادث در ایزاٖ ٔستٕزا افشایص یبفتٝا٘ذ .اٌز

٘فز) ٌ ٚز ٜٚسزپزستی (٘ 21فز) ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ا٘تخبة ٛٔ ٚرد ٔغبِؼٝ

ٔغبِؼبت ٔزثٛط ث ٝایٕٙی را ث ٝدلت ثزرسی وٙیٓ د ٚرٚش

لزار ٌزفتٙذٔ .ؼیبرٞبی ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ٝرا داضتٗ حذالُ یه

ٔتفبٚت ثزای ٔغبِؼ ٝػّٕىزد ایٕٙی در سبسٔبٖٞب ٚخٛد دارد .در

سبَ سبثم ٝوبر در وبرخب٘ٛٔ ٝرد ٔغبِؼ ٚ ٝتٕبیُ ثٕٞ ٝىبری ثب

رٚیىزد ا َٚثسیبری اس ٔغبِؼبت ػّٕىزد ایٕٙی را ثز اسبس

عزح تب پبیبٖ ٔغبِؼ ٝدر ٘ظز ٌزفتٕٞ ،ٝچٙیٗ داضتٗ سبثمٝ

رٚشٞبی ٚاوٙطی ثزرسی ٕ٘ٛد ٚ ٜدر رٚیىزد دٔ ،ْٚغبِؼبت

وبری وٕتز اس یه سبَ در وبرخب٘ٛٔ ٝرد ٔغبِؼ ،ٝػذْ تٕبیُ ثٝ

رفتبرٞبی ایٕٗ  ٚغیزایٕٗ را ثجت وزدٜا٘ذ  ٚثیطتز آٟ٘ب

ٕٞىبری در ٔغبِؼ ٝدر ٞز یه اس ٔزاحُ تحمیك  ٚػذْ ثزرسی

رفتبرٞبی ایٕٗ را ثزای ا٘ذاسٌٜیزی ٘تبیح ایٕٙی ا٘تخبة وزدٜا٘ذ.

پزسطٙبٔٞٝبی تىٕیُ ضذ٘ ٜبلص اس ٔؼیبرٞبی خزٚج ٔغبِؼٝ

اس سٛی دیٍز ٘تبیح ٔغبِؼبت ٔختّف ٔٛیذ آٖ ثٛد ٜاست وٝ

ٔحسٛة ٌزدیذٔ .تغیزٞبی ٔغبِؼ ٝرا :سٗ ،تحصیالتٚ ،ضؼیت

رفتبرٞبی ایٕٗ /غیزایٕٗ ضبغّیٗ ثز فز ًٙٞسبسٔب٘ی تبثیز ٌذار

تب ،ُٞسبثم ٝوبر ،ضغُٕ٘ ،ز ٜخ ٛایٕٙی ٕ٘ ٚز ٜرفتبر ایٕٗ

است .یىی اس رٚشٞبیی و ٝثغٛر ٌستزد ٜثزای ارسیبثی ایٕٙی

تطىیُ داد ٜاست .در ایٗ ٔغبِؼ ٝپزسطٙبٔ ٝارسیبثی خ ٛایٕٙی

ٔٛرد استفبد ٜلزار ٔیٌیزد سٙدص خ ٛایٕٙی است.خ ٛایٕٙی

و ٝتٛسظ سبسٔبٖ ایٕٙی  ٚثٟذاضت اٍّ٘ستبٖ و ٝدارای 43

ثزرسی ادراوبت  ٚاستٙجبطٞبی وبروٙبٖ در ٔٛرد ٔحیظ وبر،

سٛاَ ٔیثبضذ وٞ ٝطت ػبُٔ خ ٛایٕٙی :ضبُٔ آٔٛسش ٚ

سغح ػاللٔ ٝذیزیت ث ٝایٕٙی  ٚالذأبت ٔزثٛط ث ٝایٕٙی ٚ

صالحیت ،فطبر تِٛیذ ،ارتجبعبتٔ ،طبروت (دخبِت) پزس ُٙدر

ٔیشاٖ ٔطبروت در وٙتزَ ریسه ٔیپزداسد ( .)3ث ٝػجبرتی خٛ

ٔسبئُ ایٕٙی  ٚثٟذاضت ،تؼٟذ ٔذیزیت ،وفبیت رٚیٞٝب  ٚلٛا٘یٗ

ایٕٙی تالضی است در خٟت ضٙبسبیی ٘مبط ضؼف ایٕٙی ٚ

ایٕٙی ٚثٟذاضت٘ ،مض لٛا٘یٗ ٚ ٚضؼیت ایٕٙی ٔیثبضٙذ را
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ٔٛرد ثزرسی لزار ٔی دٞذٛٔ ،رد استفبد ٜلزار ٌزفت ٝاست.

ٔتخصصیٗ  ٚثب ٔحٛریت ٔمیبسٞبیی چٔ ٖٛزتجظ ثٛدٖ ،سبدٜ

پزسطٙبٔ ٝثصٛرت ٔمیبس  5ثخطی ِیىزت (ػذد  5ثزای وبٔال

ثٛدٖ ٚ ٚاضح ثٛدٖ سٛاالت ٔٛرد تبییذ لزار ٌزفت ٝاست  ٚرٚایی

ٔٛافك ،ػذد  4ثزای ٔٛافك ،ػذد  3ثزای ٘ظزی ٘ذارْ ،ػذد 2

ٔحتٛایی آٖ ث ٝوٕه رٚش الٚض ٝو ٝاس رٚشٞبی وٕی تؼییٗ

ثزای ٔخبِف  ٚػذد  1ثزای وبٔال ٔخبِف) تٙظیٓ ضذ ٜاست.

ٔحتٛا ٔیثبضذٛٔ ،رد تبییذ لزار ٌزفت ٝاست .ثغٛریىٔ ٝیبٍ٘یٗ

٘حٔ ٜٛحبسجٕ٘ ٝزٟ٘ ٜبیی پزسطٙبٔ ٝث ٝایٗ صٛرت ٔیثبضذ وٝ

٘سجت تٛافك ( )CVIدر ارتجبط ثب سبد ٜثٛدٖٚ ،اضح ثٛدٖ ٚ

ٕ٘زٞ ٜز ػبُٔ ثزاثز است ثب ٔدٕٛع ٕ٘ز ٜوست ضذ ٜتٛسظ

ٔزتجظ ثٛدٖ سٛاالت پزسطٙبٔ ٝثزاثز ثب  0/91ثذست آٔذ.

سٛاالت ػبُٔ تمسیٓ ثز ثیطتزیٗ ٔیشا٘ی و ٝیه ػبُٔ ٔیتٛا٘ذ

ٕٞچٙیٗ ٘سجت تٛافك در ارتجبط ثب ضزٚرت سٛاالت پزسطٙبٔٝ

ثذست آٚرد ضزثذر  .10رٚایی صٛری ایٗ پزسطٙبٔ ٝثب ٘ظز

 0/95ثذست آٔذ .ثزرسی پبیبیی پزسطٙبٔ ٝث ٝوٕه ضبخص

ٔتخصصیٗ  ٚثب ٔحٛریت ٔمیبسٞبیی چٔ ٖٛزتجظ ثٛدٖ ،سبدٜ

 ،ICCثزاثز ثب  0/75ثذست آٔذ  ٚضزیت آِفبی وز٘ٚجبخ

ثٛدٖ ٚ ٚاضح ثٛدٖ سٛاالت ٔٛرد تبییذ لزار ٌزفت ٝاست  ٚرٚایی

 0/902ثذست آٔذ و٘ ٝطبٖدٙٞذ ٜتىزار پذیزی ،لبثّیت

ٔحتٛایی آٖ ث ٝوٕه رٚش الٚضٛٔ ٝرد تبییذ لزار ٌزفت ٝاست

اعٕیٙبٖ  ٚپبیبیی ثسیبر ٔٙبست ایٗ پزسطٙبٔ ٝاستِ .ذا

ٕٞچٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر ثزرسی رٚایی سبس ٜاس تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی

پزسطٙبٔٔ ٝذوٛر اثشاری ٔؼتجز ،وبرثزدی  ٚثٔٛی خٟت ا٘ذاس-ٜ

استفبد ٜضذ ٜاست .ثغٛریىٔ ٝیبٍ٘یٗ ٘سجت رٚایی ٔحتٛا در

ٌیزی رفتبر ایٕٙی در ایزاٖ ٔیثبضذ .تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری

ارتجبط ثب سبد ٜثٛدٖٚ ،اضح ثٛدٖ ٔ ٚزتجظ ثٛدٖ سٛاالت

دادٞ ٜب ثب استفبد ٜاس ٘زْ افشار  Excel 2010 ٚ SPSS22ا٘دبْ

پزسطٙبٔ ٝثزاثز ثب  78/50ثذست آٔذٕٞ .چٙیٗ ضبخص رٚایی

ٌزفت .اس آٔبر تٛصیفی ثزای تؼییٗ چٍٍ٘ٛی تٛسیغ فزاٚا٘ی

ٔحتٛا ث ٝرٚش الض CVI ٝثزاثز ثب  0/82ثذست آٔذ .ثزرسی

فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٙی ٔ ٚتغیزٞبی دٌٔٛزافیه

پبیبیی پزسطٙبٔ٘ ٝیش ث ٝد ٚرٚش پبیبیی ٕٞسبٖ در٘ٚی  ٚپبیبیی

استفبد ٜضذ .اس آسٔ Kolmogorov-Smirnov ٖٛخٟت

آسٔ-ٖٛثبس آسٔ ٖٛصٛرت ٌزفت ٝاست.ثغٛریى ٝضزیت آِفبی

ثزرسی تٛسیغ ٘زٔبَ ٔتغیزٞبی ٔٛرد ٔغبِؼ ٝاستفبد ٜضذ .ثب

وز٘ٚجبخ  0/74ثذست آٔذ و٘ ٝطبٖدٙٞذ ٜپبیبیی ٔٙبست ایٗ

تٛخ ٝث ٝػذْ ٚخٛد تٛسیغ ٘زٔبَ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر

پزسطٙبٔ ٝثزای ارسیبثی خ ٛایٕٙی ٔیثبضذ.در ایٗ ٔغبِؼ ٝثٝ

ایٕٙی اس آسٔ ٖٛآٔبری وزٚسىبَ ٚاِیس ثزای ثزرسی ارتجبط

ٔٙظٛر ارسیبثی رفتبر ایٕٙبسپزسطٙبٔ ٝرفتبر ایٕٗ ضبُٔ 23

آٔبری ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٙی ثب ٔتغیزٞبی ثب

سٛاَ ٔیثبضذ و 12 ٝسٛاَ آٖ در حیغ ٝرػبیت ایٕٙی 11 ٚ

ثیص اس د ٚحبِت (ٌزٞ ٜٚبی سٙی ،سبثم ٝوبری ٌٚزٞ ٜٚبی

سٛاَ در حیغٔ ٝطبروت ایٕٙی ٔی ثبضذ استفبدٌ ٜزدیذ (.)5

ضغّی) ٕٞ ٚچٙیٗ اس آسٔٚ ٗٔ ٖٛیتٙی ثزای ثزرسی ارتجبط

پزسطٙبٔ ٝثصٛرت  5درخٝای (ٕٞ 5یط 4 ،ٝاغّتٌ 3 ،بٞی2 ،

آٔبری ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ٚرفتبر ایٕٙی ثب ٔتغییزٞبی

ث٘ ٝذرت ٞ 1 ٚزٌش) درخٝثٙذی ضذ ٜاست .در ایٗ پزسطٙبٔٝ

د ٚحبِتٚ( ٝضؼیت تب )ُٞاستفبد ٜضذ.

ٕ٘ز ٜثبالتز ٘طبٖدٙٞذ ٜرفتبر ایٕٗتز ٔیثبضذ٘ .حٔ ٜٛحبسجٝ

یافتٍ َا

ٕ٘زٟ٘ ٜبیی پزسطٙبٔ ٝثصٛرت ٘سجت ٕ٘زات ٔیثبضذ ،ثذیٗ

یبفتٞ ٝبی ٔغبِؼ ٝدر د ٚثخص ارسیبثی فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی

صٛرت و ٝأتیبس حبصُ اس ٔدٕٛع تٕبٔی سٛاالت در ٞز حیغٝ

 ٚارسیبثی فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت.

رفتبر ایٕٙی ث ٝتؼذاد سٛاالت ٔٛخٛد در آٖ حیغ ٝتمسیٓ ٔی-

 -ارسیابی فاکتًرَای جً ایمىی

ضٛد ،ثٙبثزایٗ حذالُ  ٚحذاوثز أتیبس ٕٔىٗ ثزای ٞز ٔتغیز

ثٙٔ ٝظٛر ارسیبثی فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ،تؼییٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ

(رػبیت ایٕٙیٔ ،طبروت ایٕٙیٕ٘ ،ز ٜوُ رفتبر ایٕٙی) ثٝ

ا٘حزاف ٔؼیبر ٕ٘زات فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ،ا٘دبْ آسٖٔٛ

تزتیت  5 ٚ 1خٛاٞذ ثٛد .رٚایی صٛری ایٗ پزسطٙبٔ ٝثب ٘ظز

وزٚسىبَ ٚاِیس ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی ٔٚتغیزٞبیی اس لجیُ:
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٘تبیح وّی  ٚسٙدص وزٚسىبَ ٚاِیس ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی

ا٘دبْ آسٔ ٖٛوزٚسىبَ ثیٗ فبوتٛر رفتبر ایٕٙی ٌ ٚزٟٞٚبی

ٌ ٚزٞ ٜٚبی ضغّی در خذ٘ 3،4، 2 ،1 َٚطبٖ داد ٜضذ ٜاست.

سٙی  ،سبثم ٝوبر ٌ ،ز ٜٚضغّی ٔٛرد اریبثی لزار ٌزفت و٘ ٝتبیح
در خذا 3،4 َٚارائٌ ٝزدیذ ٜاست.

 ٘تبیح وّی فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙیدر ارتجبط ثب ارسیبثی فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ٔتغیزٞبیی اس
لجیُ ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر فىتٛر رفتبر ایٕٙی ٕٞ ٚ ،چٙیٗ

خذ٘ :1 َٚتبیح وّی فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی در ثیٗ افزاد ٔٛرد ٔغبِؼٝ
میاوگیه

اوحزاف معیار

فاکتًر جً ایمىی
وفبیت رٚیٞٝب  ٚلٛا٘یٗ ایٕٙی ٚثٟذاضت

3/38

0/58

آٔٛسش  ٚصالحیت

3/28

0/85

فطبر تِٛیذ

3/28

0/36

ٚضؼیت ایٕٙی

3/13

0/30

٘مض لٛا٘یٗ

2/98

0/18

ارتجبعبت

2/88

0/64

تؼٟذ ٔذیزیت

2/82

0/44

ٔطبروت (دخبِت) پزس ُٙدر ٔسبئُ ایٕٙی  ٚثٟذاضت

2/66

0/98

خذ٘ : 2 َٚتبیح سٙدص وزٚسىبَ ٚاِیس ثیٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی ٌ ٚزٞ ٜٚبی ضغّی
فاکتًر جً ایمىی

کارگز n=38

خدماتی n=20

تکىسیه فىی n=41

سزپزستی n=21

P- value

میاوگیه

میاوگیه

میاوگیه

میاوگیه

(اوحزاف معیار)

(اوحزاف معیار)

(اوحزاف معیار)

(اوحزاف معیار)

وفبیت رٚیٞٝب  ٚلٛا٘یٗ ایٕٙی ٚثٟذاضت

(2/82)0/36

(3/21)0/39

(3/60)0/31

(4/11)0/36

آٔٛسش  ٚصالحیت

(2/69)0/83

(2/95)0/69

(3/48)0/37

(4/28)0/66

0/001

فطبر تِٛیذ

(3/42)0/40

(3/35)0/39

(3/10)0/25

(3/31)0/32

0/001

ٚضؼیت ایٕٙی

(2/86)0/27

(3/21)0/29

(3/29)0/20

(3/25)0/19

0/001

٘مض لٛا٘یٗ

(3/03)0/07

(3/12)0/10

(2/95)0/23

(2/80)0/15

0/001

ارتجبعبت

(2/42)0/60

(2/82)0/59

(3/13)0/57

(3/28)0/25

0/001

تؼٟذ ٔذیزیت

(2/38)0/36

(2/75)0/32

(3/04)0/30

(3/25)0/06

0/001

ٔطبروت (دخبِت) پزس ُٙدر

(1/70)0/76

(2/50)0/57

(3/12)0/68

(3/68)0/32

0/001

0/001

ٔسبئُ ایٕٙی  ٚثٟذاضت
خذ٘ :3 َٚتبیح وّی فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی در ثیٗ افزاد ٔٛرد ٔغبِؼٝ
فاکتًر رفتار ایمىی

میاوگیه

اوحزاف معیار

رػبیت ایٕٙی

2/72

0/97

ٔطبروت ایٕٙی

2/77

0/99
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خذ٘ :4 َٚتبیح سٙدص وزٚسىبَ ٚاِیس ثیٗ فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ٌ ٚزٞ ٜٚبی ضغّی
فاکتًر رفتار

کارگزی n=38

خدماتی n=20

تکىسیه فىی n=41

سزپزستی n=21

ایمىی

میاوگیه (اوحزاف معیار)

میاوگیه (اوحزاف معیار)

میاوگیه (اوحزاف معیار)

میاوگیه (اوحزاف معیار)

رػبیت ایٕٙی

(1/96)0/75

(2/35)0/70

(3/01)0/58

(3/86)0/80

0/001

ٔطبروت ایٕٙی

(2/14)0/96

(2/48)0/96

(2/98)0/55

(3/81)0/76

0/001

P- value

بحث
در ارتجبط ثب ارسیبثی ٘تبیح فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی ثب ٔتغیزٞبی

ٕٞىبراٖ ٔزثٛط ثٔ ٝغبِؼ ٝخ ٛایٕٙی در یه ٔؼذٖ و ٝدر

ٔٛرد ثزرسی ٕٞ ،ب٘غٛریى ٝدر خذ٘ 1 َ.ٚطبٖ داد ٜضذ ٜاست،

حذ ٔتٛسظ ٌشارش ٌزدیذ (ٔ ٚ )8غبِؼ ٝػذَ ٕٞ ٚىبراٖ وٝ

فبوتٛرٞبی وفبیت رٚیٞٝب  ٚلٛا٘یٗ ایٕٙی  ٚثٟذاضت ،آٔٛسش ٚ

در یه صٙؼت فٛالد خ ٛایٕٙی را در سغح ٔتٛسظ ٌشارش

صالحیت  ٚفطبر تِٛیذ ثتزتیت دارای ثیطتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ

وزد٘ذٕٞ ٚ )9(،چٙیٗ ضیزاِی  ٚخبدٔیب ٖ در ٔغبِؼ ٝخٛد ثب

ٔی ثبضٙذ .در ثزرسی ارتجبط ثیٗ ٕ٘زات فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی

ػٛٙاٖ تدشی ٚ ٝتحّیُ خ ٛایٕٙی ٔحیظ وبر ،سغح ضؼیفی را

در ثیٗ ٌزٞ ٜٚبی سٙی ٔختّف ثب استفبد ٜاس آسٔ ٖٛوزٚسىبَ

اس خ ٛایٕٙی ٌشارش وزد٘ذ ،لبثُ ٔمبیسٔ ٝی ثبضذ (٘ .)10تبیح

فبوتٛرٞبی آٔٛسش ٚ

ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحیذری ٕٞ ٚىبراٖ و ٝثیٗ رفتبر

صالحیت ( ٚ )P- value <0/033فطبر تِٛیذ (P- 0/001

ایٕٗ  ٚسبثم ٝوبر راثغٔ ٝؼٙی دار ی ٌشارش وزد٘ذ ٕٞخٛا٘ی

<  )valueثب ٌزٞ ٜٚبی سٙی دارای راثغ ٝآٔبری ٔؼٙی داری

دارد ( .)11ارلبٔی ٕٞ ٚىبرا٘ص در ٔغبِؼ ٝخٛد ارتجبط آٔبری

ثٛد٘ذٕٞ .چٙیٗ ثزاسبس ٘تبیح خذٔ َٚزثٛط ث ٝارتجبط ٕ٘زات

ٔؼٙی دار ی را ثیٗ فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ٚ ٚضؼیت تبُٞ

فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی  ٚسبثم ٝوبر  ،فبوتٛرٞبی فطبر تِٛیذ

ارتجبط ٌشارش ٘ىزد ٜا٘ذ (ٕٞ .)12چٙیٗ در ٔغبِؼٞ ٝبضٕی

(٘ ٚ ) P- value <0/001مض لٛا٘یٗ (P- value 0/014

٘ژاد ٕٞ ٚىبراٖٕٞ ٚ Kirschenbaum -ىبراٖ ( )13ارتجبط

<)) ثب سبثم ٝوبری دارای راثغ ٝآٔبری ٔؼٙب داری ثٛد٘ذ.

آٔبری ٔؼٙی دار ی ثیٗ رفتبرٞبی ایٕٗ ٚ ٚضؼیت تبٌ ُٞشارش

ٚاِیس ٘ ،تبیح ٔغبثك خذ، 2 َٚ

در ارسیبثی فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ثب ٔتغیزٞبی ٔٛرد ثزرسی
 ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خذٔ ،3 َٚیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ٕ٘زات

وزد٘ذ ،ثغٛریى ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضز ٕٞخٛا٘ی دارد (،13
.)14

ٔمبدیز ٔزثٛط ثٞ ٝز د ٚفبوتٛر رػبیت ایٕٙی ٔ ٚطبروت ایٕٙی

در ٔغبِؼٕٞ ٚ vindokummar ٝىبراٖ در سبَ  2009ثٝ

تمزیجب یىسبٖ ٌشارش ٌزدیذ .ضٕٗ ایٙى ٝثز اسبس یبفتٞ ٝبی

ٔٙظٛر تؼییٗ فبوتٛرٞبی خ ٛایٕٙی در صٙبیغ ضیٕیبیی در وزاال

خذٔ4 َٚزثٛط ث ٝارتجبط ثیٗ فبوتٛرٞبی رفتبر ایٕٙی ثب

ٙٞذٚستبٖ  ٚتىٕیُ پزسطٙبٔ ٝدر ثیٗ  2536وبرٌز ٔزثٛط ثٝ

ٌزٟٞٚبی ضغّی  ٕٝٞ ،فبوتٛرٞب دارای ارتجبط ٔؼٙی دار ثٛد٘ذ

ارسیبثی سٛاثك ثزٚس  8حبدث ٝخغز٘بن رخ داد ٚ ٜارتجبط آٖ ثب

(٘.)P- value <0/001تبیح ٔغبِؼ ٝا٘دبْ ضذ ٜثب سبیز

ٔتغیزٞبی خ ٛایٕٙی ثب آسٔ٘ ، ANOVA ٖٛتبیح ٘طبٖ داد ٜ

ٔغبِؼبت ٔزتجظ لبثُ ثزرسی  ٚا٘غجبق ٔی ثبضذ  ،ثغٛریى٘ ٝتبیح

ثز اسبس سغٛح خ ٛایٕٙی  ،ثزٚس حبدثٔ ٝتفبٚت ثٛد ٜاست  .در

ثب ٔغبِؼٔ ٝزتضٛی ٕٞ ٚىبراٖ و ٝخ ٛایٕٙی ضؼیفی را در ثیٗ

ایٗ ٔغبِؼ ٝسبیز پبرأتزٞبی ویفی اس لجیُ سٗ ٔ ،طخصبت

وبرٌزاٖ سبختٕب٘ی ٘طبٖ داد٘ذ(ٕٞ ٚ، )6چٙیٗ در ٔغبِؼٝ

ضغّی  ٚسٛاثك پزسص ض٘ٛذٌبٖ ثز رٚی ٔیشاٖ آٌبٞی  ٚرفتبر

 Moodyخ ٛایٕٙی را در سغح پبییٙی ٌشارش ضذٕٞ ،خٛا٘ی

آٟ٘ب در ارتجبط ثب ٔٛضٛع ایٕٙی ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت ٝاست

٘ذارد( .)7ایٗ در حبِیست و٘ ٝتبیح ثب ٔغبِؼ ٝفیزٚسی چبٞه ٚ

(.)15
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Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak
Petrochemical Complex in 2018
Ezatollah HEYDARI1, Samira GHIASI2, Masoud MATTLABI KASHANI3

Abstract

Original Article

Introduction: In order to improve the level of safety and control accidents in
the workplaces, it is essential to check the level of safety and safe behavior.
The purpose of this study was to evaluate the safety climate and safe behavior
among the personnel of Arak petrochemical complex.
Methods: This cross-sectional study was carried out at Arak Petrochemical
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Complex in 2018. All personnel of this complex (n = 122) were selected
using the census method. In order to assess the safety climate and safe
behavior, standard questionnaires were used. Data analysis was performed
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using the SPSS version 18.
Results: Among the factors affecting on safety climate, adequacy of health
and safety procedures and rules as well as personnel participation in safety
and health issues were the highest and lowest scores, respectively.
Furthermore, among the factors of safe behavior, participation and safety
observance factors received 2.77 and 2.72 scores, respectively. In this study,
education, competency, and production pressure factors had a significant
relationship with age groups. Moreover, production pressure and violations of
rules factors had a significant association with work experience. Education
and competency factors were also significantly correlated with marital status.
In addition, a significant relationship was found between all safety climate
factors and the occupational groups.
Discussion and Conclusion: Considering the significant statistical
relationship between safety climate and safe behavior with occupational
groups and demographic characteristics, more effective attention should be
paid to workforce in the workplace.
Keywords: Safety climate, Safe Behavior, Petrochemical
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