
 
 
 
 
 

   4331، مرداد و شهریور 3 شماره ،41دوره                                                                                                                                      دوماهنامه   

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
، دانشکده مدیریت و فوریت ها، مرکز تحقیقات منابع انسانی سالمتدانشجوی دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها، کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه سالمت در بالیا و  -1

 اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 vosoughi.sh@iums.ac.ir علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.)نویسنده مسئول( عضو مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه  -2
 دانشیار، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -3

 ، پاالیشگاه نفت کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.HSEکارشناس ارشد پدافند غیرعامل، مدیر واحد  -4

 

 جو و( HSE) ستیز طیمح و یمنیا سالمت، تیریمد ستمیس از یآگاه سطح ارتباط یبررس

 4931 سال در کرمانشاه نفت شگاهیپاال در کارکنان یمنیا
 4بزرگ جامه نیحس ،3دوالنقر یکاوس ریام ،*2یوثوق شهرام ،1مرزاله یاحمد الدیم
 

 11/20/59: رشیپذ خیتار  24/20/59: شیرایو خیتار   14/22/59: افتیدر خیتار

 

 چکیده

 یرویون افوزایهم نشیوچ بوا و کپارچوهی صوورتبه که است یستمیس HSE .هستند داریپا توسعه یاصل محور یانسان منابع شرفته،یپ تیریمد در :زمینه و هدف

 از کارکنوان مشوتر  یهوانشیوب فیتوص در که است یاواژه یمنیا جو. دارد خسارت و حادثه از دور به و سالم یطیمح جادیا در یسع زاتیتجه و امکانات ،یانسان
 کارکنوان در یمنیا جو و HSE تیریمد ستمیس از یآگاه سطح ارتباط یبررس مطالعه انجام از هدف. ردیگیم قرار استفاده مورد کار طیمح در یمنیا تیریمد نحوه
 .بود کرمانشاه نفت شگاهیپاال

 و یطراحو از پو . بود رانیا نفت هایپاالیشگاه از یکی کارکنان مطالعه مورد جامعه. گرفت انجام یفیتوص -یلیتحل یمقطع صورتبه مطالعه نیا: روش بررسی

 از اسوتفاده با هاداده لیتحل و هیتجز. شد استفاده زین الفبرو دانشگاه یمنیا جو پرسشنامه از ،HSE تیریمد ستمیس از کارکنان یآگاه سطح پرسشنامه یاعتبارسنج
 .گرفت انجام 22 ینسخه SPSS افزارنرم

بوود.  02/4بوا انحوراف معیوار  09/22جمعیت مورد بررسی برابور  (HSE) زیست محیط و ایمنی سالمت، مدیریت سیستم از آگاهی میانگین امتیاز سطح: هایافته

( از %0/05نفر ) 225جو ایمنی،  ی ارزیابیبود. با توجه به نمره دهی پرسشنامه 419/22با انحراف معیار  24/192میانگین امتیاز جو ایمنی جمعیت مورد بررسی برابر 
ی جو ایمنی منفی، قرار داشتند. همچنین ارتباط جو ایمنی و سوطح آگواهی از سیسوتم ( در طبق%2/12نفر ) 20ی جو ایمنی مثبت و کارکنان مورد بررسی در طبقه

 .(p<29/2معنادار گشت ) HSEمدیریت 

. داد نشوان را HSE تیریمود ستمیس از یاگاه سطح و یمنیا جو یرو یشغل و یشناخت تیجمع یهایژگیو به توجه تیاهم پژوهش نیا یهاافتهی: گیرینتیجه

 شوگاهیپاال در یمنویا جو تیوضع از یاهینما مطالعه نیا. است مربوطه شگاهیپاال کارکنان در متوسط HSE تیریمد ستمیس از یآگاه سطح مؤید مطالعه نیا جینتا
 .رود کار به سازمان یمنیا عملکرد یابیارز و مشیخط نیتدو یبرا رانهیشگیپ شاخص کی عنوانبه تواندیم که دهد،یم ارائه را یبررس مورد

 

 .نفت شگاهیپاال ،HSE تیریمد ستمیس ،یمنیا جو ،یآگاه سطح: هاکلیدواژه

 مقدمه
ه، منابع انسانی محور اصلی توسوعه در مدیریت پیشرفت

. برای دستیابی به سطح صنعت جهانی و [1]پایدار هستند 
اما با ؛ شودمیمختلفی در نظر گرفته  هایراهتوسعه پایدار 

نتایج مطلوب  سویبهاز منابع انسانی، پیشرفت  نظرصرف
بوا شکسوت مواجوه خواهود  هاسیسوتمو طراحی مطلوب 

پیشرفته در دنیای رقابتی، برای ارتقاء  هایسازمان. [2]شد
به سالمت  ایویژهسطح رضایتمندی مشتریان، باید توجه 

و ایمنووی کارکنووان و حفازووت از محوویط زیسووت داشووته 
. در حال حاضر عوالوه بور مسوائل قوانونی کوه [3]باشند
ها از شرکتها ملزم به رعایت آن هستند، بسیاری شرکت

از استانداردهایی که در قوانین آمده است، فراتر رفته تا در 
یک شورکت  عنوانبهکنند ای که در آن فعالیت میجامعه

شوواخص مطوورن شوووند، عووالوه بوور کوواهش خطوورات 
و ارتقای سالمت و ایمنی کارکنان، موجب  محیطیزیست
دارند  توجهقابلهایی که شهرت وری گشته و شرکتبهره
تواننوود از ایون طریووق اعتبوار و تصووویر خوود را نووزد موی

و ذینفعانی که نسبت به مسوائل  گذارانسرمایهمشتریان، 
. بررسی [4]حساس هستند تقویت نمایند HSEمربوط به 

کوه سواالنه  دهنودمیحوادث محیط کار در آمریکا نشان 
میلیارد دالر ضرر مالی به اقتصاد این کشور  2/142 تقریباً

میلیون صدمه غیور کشونده و  4وارد کرده است، و حدود 
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 انو همکار مرزاله یاحمد الدیم 110

نیوز در ایون کشوور را داده  2229مرگ در سوال  9134
میلیوون روز از  02. این جراحات باعث ایجواد [0 ،9]است

. بوه طوور مشوابه، در سوال [0]دست رفته کواری گردیود
ثانیوه  9در هر مرگ و میر مربوط به کار و  4004 ،2223

ساعت یوک موورد مورگ در  2یک مورد حادثه و در هر 
هوزار  32. در ایوران، سوالیانه [1]اتحادیه اروپا ثبوت شود

میلیارد تومان ضورر موالی حووادث ناشوی از کوار اسوت. 
مورد مرگ به علت حوادث ناشی  1051همچنین ساالنه، 

از مشواغلی کوه بوا وجوود  . یکی[0]از کار را داده است 
موجود، همچنان به نیروی انسوانی وابسوته  هایپیشرفت
مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشویمی  هایشغلاست، 
. این مشاغل بوه دلیول ماهیوت خواد خوود، از باشدمی

اهمیت و توانایی باالی ذهنی و جسمی باالی کارکنان را 
 .طلبدمی

 سوتیزامروزه فاکتورهوای سوالمت، ایمنوی و محویط 
(HSE برای مشتریان، کارفرمایان و )موضوع  دارانسهام

باعث توسعه  تواندمی. بنابراین این اصول [5]مهمی است
ی هاسیسوتمشود. هدف اصلی از اجرای  هاسازمانپایدار 

مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست مطمئن شودن از 
. [12]سازمان اسوت هایاستراتژیاستقرار این عناصر در 
های بوزرگ نفوت، گواز و ها و شورکتتوجه ویژه سازمان

حواکی از  HSEپتروشیمی در جهان به سیستم مودیریت 
و توسعه محصوالت، خودمات و  ریزیطرناهمیت آن در 

فرایندها با در نظر گرفتن مالحظات بهداشوتی، ایمنوی و 
 HSE. در نظور گورفتن [11]اسوت  هواآنمحیط زیستی 

 هوایآموزشنیازمند ارزیابی تعداد حوادث، شدت حوادث، 
ایمنی، الزامات ایمنی، داشتن سیستم ایمنی و غیره اسوت 

بوزرگ نفوت و  هایشرکتو  هاسازمان. توجه ویژه [12]
گاز و پتروشیمی در جهان به این سیستم حاکی از اهمیت 

 فرآیندهاو توسعه محصوالت، خدمات و  ریزیطرنآن در 
مالحظوات بهداشوتی، ایمنوی و محویط  نظر گرفتنبا در 
. هدف نهایی در سیستم مودیریت [11] هاستآنزیستی 

HSE  محافظووت از افوووراد، امووووال و محووویط زیسوووت
موضوعات سالمت، ایمنی  زمانهم. مالحظه [13]باشدمی

بوه مووازی  هوایفعالیتالوه بر حذف و محیط زیست، ع
ایجاد تعادل اقتصوادی سوبب سوهولت در افوزایش  دلیل

سیسوتمی  HSE. گورددمیو توسعه پایدار نیوز  وریبهره
یکپارچوه و بوا همگرایوی و چیونش  صوورتبهاست کوه 

و تجهیزات سعی در  و امکاناتنیروهای انسانی  افزایهم
ایجاد محیطی سالم، دلپذیر و با نشاط و به دور از حادثوه، 

 HSEخسارت و ضایعات دارد، در واقع سیستم مودیریت 
بخشی از سیستم مدیریت کول جواری در یوک سوازمان 

اسووت کووه در توصوویف  ایواژه. جووو ایمنووی [14]اسووت 
مشتر  کارکنان از نحوه مودیریت ایمنوی در  هایبینش

. جوو ایمنوی [19] گیوردمیمحیط کار مورد استفاده قرار 
و در  شوودمیاز فرهنگ ایمنی محسووب  ایزیرمجموعه

. اهمیت جو [10]واقع نمود فرهنگ ایمنی در عمل است 
رفتوار ایمون مربووط  بینویپیشایمنی به قابلیوت آن در 

. بر اساس این قابلیت، جو ایمنی توانایی خود [11]شودمی
را در نتایجی مهم در ایمنی از قبیل در  ریسک، حوادث 

در یوک محویط کواری  .[10]نشان داده اسوت هاآسیبو 
ریسک کارکنان مربوط به جو ایمنی و دیگر های قضاوت

فاکتورهای اجتماعی و سوازمانی کوه بورای ایمنوی مهوم 
که توسوط  یمطالعه. در [15]هستند را باید در نظر داشت

( نشان داد که رفتارهای عمدی 2220و همکاران ) 1تاوها
و  پذیریمسوئولیتکارگران ارتباط تنگواتنگی بوا میوزان 

مدیریت ایمنوی دارد و همچنوین میوزان در  کوارگران، 
یریت در زمینه ایمنوی نگرش و رفتار ایمنی با عملکرد مد

جعفوری و  یمطالعوه. [22]وجوود دارد  داریمعنیارتباط 
( نیووز نشووان داد کووه همبسووتگی قوووی 1353همکوواران )

معناداری بین آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و نمره جو 
عوودل و همکوواران  یمطالعووه. [21]ایمنووی وجووود دارد 

 عنوانبوهاز جوو ایمنوی  تووانمی( نشان داد کوه 1351)
شاخصی برای عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سوالمت 

ات زیادی ارتباط بوین جوو . مطالع[0]شغلی استفاده کرد. 
. ایون [23 ،22] انودکردهایمنی بوا رفتوار ایمون را اثبوات 

پژوهش در راستای تعیین رابطه بین جو ایمنی کارکنان با 
در یکی   HSEسطح آگاهی کارکنان از سیستم مدیریت 

 نفت ایران انجام شده است. هایپاالیشگاهاز 
 

                                                           
1. Tauha 
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 روش بررسی

تحلیلوی مقطعوی بوود.  -این مطالعه از نووع توصویفی
آموواری ایوون مطالعووه، کلیووه کارکنووان شوورکت  یجامعووه

ستادی و عملیاتی( است. حجم کرمانشاه )پاالیشگاه نفت 
 گیرینمونوه صوورتبهکوه  نفر تعیین گردیود 299نمونه 

تصادفی ساده استخراج شد. پو  از انتخواب نمونوه و در 
صورت رضایت آنان بورای ورود بوه مطالعوه، پرسشونامه 

و آگواهی از سیسوتم  اطالعات دموگرافیوک، جوو ایمنوی
توسط افراد مورد بررسی تکمیل شد. ابزار  HSEمدیریت 

جوو  یپرسشونامهگردآوری اطالعات در این پژوهش دو 
و پرسشونامه  HSEایمنی و آگاهی از سیسوتم مودیریت 

محقق ساخته جهوت گوردآوری اطالعوات دمووگرافیکی 
 شغلی است.

گاه برای بررسی جو ایمنی از پرسشنامه جو ایمنی دانش 
. روائی و پایوائی [24] شودمی( استفاده LSCATالفبرو )

و همکواران در سوال  2این پرسشنامه توسط آقای کک 
و  [29]بدست آوردنود  1/2با آلفای کرونباا حدود  1550
ایران نیز توسط شکوهی و همکاران به اثبوات رسویده  در

برای آن به دست آمده  0/2است و ضریب آلفای کرونباا 
بوا مقیواس  سوؤال 43. این پرسشونامه حواوی [0]است 
است. چنانچه امتیاز آزمودنی برابر و یا  ایدرجه 9لیکرت 

نسبت بوه موضووع موورد  (≥125باشد )باالتر از میانگین 
( <125) از میانگین باشود ترپایینبررسی جو مثبت و اگر 

نسبت به آن موضوع جوو منفوی دارد. پرسشونامه سوطح 
حیطوه  1شامل  HSEآگاهی کارکنان از سیستم مدیریت 

و محقووق ایوون پرسشوونامه را بووا الگوووبرداری از  باشوودمی
خودارزیابی سیستم مودیریت سوالمت، ایمنوی و محویط 
زیست سوازمان ایمنوی و بهداشوت ویکتوریوای اسوترالیا 

 طراحی نمود.
نفور از  12برای تعیین روایوی صووری، پرسشونامه بوه 

بعد از مطالعه پرسشنامه آن را  هاآنمتخصصین داده شد، 
 HSEاهی از سیسوتم مودیریت برای سنجش سوطح آگو

موورد  سوؤاالتارزیابی کردند. در ایون مرحلوه  قبولقابل
بررسی، از نظر ساده بودن، مرتبط بودن و قابل فهم بودن 

                                                           
2 Cox 

برای هر یک از  سؤاالتمورد ارزیابی قرار گرفت. اکثریت 
را به خود اختصاد دادند. با توجه به  122معیارها درصد 

وایی محتوایی بسیار باالی درصدهای بدست آمده بیانگر ر
. ضریب همبستگی محاسبه شده برای باشدمیپرسشنامه 

بدسوت  50/2 تعدادی از فاکتورها در آزمون و باز آزموون
آمده است. این میزان، همبستگی خیلی زیاد بین آزمون را 

. پایوایی داخلوی، همبسوتگی بوین [20] کندمیمشخص 
یک آزمون است کوه اغلوب بورای محاسوبه آن  سؤاالت

. نتوایج شودمیضریب همبستگی آلفای کرونباا محاسبه 
بدسوت  5/2حاصله نشان داد که ضریب آلفوای کرونبواا 

که ابزار سنجش دارای پایایی  دهدمیآمد، این عدد نشان 
 .[21]داخلی خیلی خوب است 

نمره یک تا پونج )خیلوی  سؤالبه هر  دهندهپاسخفرد  
و با جمع  دهدمیخیلی زیاد(  –زیاد  -متوسط  -کم -کم

. آیودیمنمره نهایی بوه دسوت  سؤاالتنمرات هر یک از 
بدست آید سطح آگواهی خیلوی زیواد،  39تا  25اگر نمره 
تا  1کم و  14تا  0متوسط،  21تا  19زیاد،  20تا  22بین 
و آزموودن  هوادادهخیلی کم است. در راستای تحلیول  1

 آمواری افوزارنرمپژوهش،  هایسؤالو پاسخ به  هافرضیه
SPSS 22  وSTATA 12  آماری کای دو،  هایآزمونو

تحلیل واریان ، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و 
 رگرسیون پواسون استفاده شد.

 
 

 هایافته

نفری( نسبت  102نفر )از جامعه آماری  299در مجموع 
به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. متوسط سن کارکنان و 

سال و  5/30در پاالیشگاه به ترتیب بین  هاآنسابقه کار 
 1/90بودند.  متأهل هاآندرصد  0/00سال بوده و  03/5

دارای تحصویالت لیسوان  بودنود.  دهندگانپاسخدرصد 
در بودو  HSEآموزش ایمنی و  هایساعتمتوسط میزان 
ساعت بود. بیشترین افراد مورد بررسوی  29/45استخدام 

همچنین بیشوترین نووع  بودند. نشانآتشدرصد(  0/11)
( بودند. همچنین در یوک سوال %1/43استخدام، رسمی )
 حادثه برای کارکنان را داده بود. 15گذشته تعداد 
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ی مرتبط با سطح آگااهی از سیتات  هایافته
 HSEمدیریت 

میووانگین امتیوواز سووطح آگوواهی از سیسووتم موودیریت 
( جمعیوت موورد HSEسالمت، ایمنی و محویط زیسوت )

بود. با توجه به  02/4با انحراف معیار  09/22بررسی برابر 
سطح آگاهی از سیستم مودیریت  یپرسشنامهنمره دهی 

HSE ،1  یطبقه( از کارکنان مورد بررسی در %4/2)نفر 
کوم،  یطبقوه( در %9/1نفر ) 15سطح آگاهی خیلی کم، 

 (%0/30نفور ) 55متوسوط،  یطبقه( در %9/41نفر ) 121
خیلوی زیواد  یطبقهدر  (%5/9نفر ) 19زیاد و  یطبقهدر 

مختلوف سوطح  هایحیطوهقرار داشتند. میوانگین امتیواز 
ارائوه  1در جدول شماره  HSEآگاهی از سیستم مدیریت 

 شده است.
 سوطح امتیواز بوین اسوپیرمن همبسوتگی بررسی نتایج
 هوووایویژگی بوووا HSE مووودیریت سیسوووتم از آگوواهی

. اسوت شوده ارائه 2 جدول شماره در شغلی و دموگرافیک
 آموده، بدسوت اسوپیرمن همبسوتگی ضورایب به توجه با

 امتیواز بین درصد 9 سطح در داریمعنی مثبت همبستگی
 میوزان و سون بوا HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح
 داشووت، وجووود مربوطووه پاالیشووگاه در کووار یسووابقه

 کار یسابقه میزان همچنین و سن افزایش با کهطوریبه
 سیسوتم از آگواهی سوطح میوزان مربوطوه؛ پاالیشگاه در

 .یابدمی افزایش HSE مدیریت
 سون، دارمعنوی توأثیر از حاکی پواسون نتایج رگرسیون

 از آگاهی سطح بر استخدام نوع و شغل نوع کار، یسابقه
 بود. HSE مدیریت سیستم
 

 جو ایمنی با مرتبط هاییافته

میانگین امتیاز جو ایمنی جمعیوت موورد بررسوی برابور 
بود. با توجه بوه نموره  419/22با انحراف معیار  24/192
( از %0/05)نفر  225 جو ایمنی، ارزیابی یپرسشنامهدهی 

 20جو ایمنوی مثبوت و  یطبقهکارکنان مورد بررسی در 
جو ایمنی منفوی، قورار داشوتند.  یطبقه( در %2/12نفر )

نتایج حاصل از ارزیابی جو ایمنی در کارکنان مورد بررسی 
 نشان داده شده است. 3در جدول شماره 

 ایمنوی نتایج بررسی همبستگی اسپیرمن بین امتیاز جو
 4دموگرافیک و شوغلی در جودول شوماره  هایویژگیبا 

ارائه شده است. با توجه بوه ضورایب همبسوتگی بدسوت 
درصود  9در سوطح  داریمعنویآمده، همبستگی مستقیم 

کوار در پاالیشوگاه  یسوابقهبا سن،  ایمنی بین امتیاز جو

 HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح ی حیطه هفت در مطالعه در کنندگان شرکت پاسخ میانگین -1 جدول

 میانگین ± معیار انحراف HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح در بررسی مورد ی حیطه

 039/2±31/3 تعهد و رهبری
 534/2±40/3 راهبردی اهداف و مشی خط

 000/2±5/2 مستندسازی و منابع سازمان،
 002/2±15/2 ریسک مدیریت و ارزیابی

 015/2±02/2 ریزی طرن
 004/2±10/2 پایش و اجرا
 545/2±15/2 بازنگری و ممیزی

 
 بررسی مورد کارکنان در شغلی و دموگرافیک های ویژگی با HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح بین همبستگی -2 جدول

 HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح متغیر
r P-value 

 <29/2 132/2 سن
 <29/2 122/2 مربوطه پاالیشگاه در کار ی سابقه

 >29/2 259/2 استخدام بدو در HSE و ایمنی آموزش های ساعت تعداد
 >29/2 1/2 گذشته سال یک در داده را حوادث تعداد
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در بودو  HSEآموزش ایمنی و  هایساعتمربوطه، تعداد 

بووا افووزایش سوون،  کووهطوریبهاسووتخدام وجووود داشووت. 
 هایسواعتکوار در پاالیشوگاه مربوطوه، تعوداد  یسابقه

در بدو استخدام؛ نمره جوو ایمنوی  HSEآموزش ایمنی و 
 افزایش یافت.

معنوادار سون،  توأثیرنتایج رگرسیون پواسون حواکی از 
 هایسواعتکار، نوع شغل، نوع استخدام، تعوداد  یسابقه

در بدو استخدام، تعداد حوادث را  HSEآموزش ایمنی و 
داده در یک سال گذشته و میزان تحصیالت بر جو ایمنی 

 بود.
 

مقایته امتیاز جو ایمنای و ساطح آگااهی از 
 HSEسیتت  مدیریت 
از نظور امتیواز جوو  هامیانگیناختالف  9جدول شماره 

در  HSEایمنووی و سووطح آگوواهی از سیسووتم موودیریت 
. دهودمیکارکنان پاالیشگاه نفت مورد بررسوی را نشوان 

هر یک از متغیرهوا را بوا جوو  داریمعنیهمچنین سطح 
نشوان  HSEایمنی و سطح آگاهی از سیسوتم مودیریت 

 .دهدمی
ارتباط امتیاز سطح آگاهی از سیتت  مدیریت 

HSE و جو ایمنی در کارکنان 
 مدیریت سیستم از آگاهی سطح ارتباط طبقات مختلف

 نتایج حاصل از جو ایمنی در کارکنان مورد بررسی -3جدول 

 فراوانی نسبی )%( فراوانی )نفر( جو ایمنی

 مثبت
 منفی
 کل

225 
20 

299 

0/05 
2/12 

122 

 
 بررسی مورد کارکنان در شغلی و دموگرافیک های ویژگی با ایمنی جو همبستگی بین -4جدول 

 ایمنی جو متغیر

r P-value 
 <221/2 293/2 سن

 <221/2 104/2 سابقه ی کار در پاالیشگاه مربوطه

 <221/2 495/2 در بدو استخدام HSEتعداد ساعت های آموزش ایمنی و 

 >29/2 215/2 تعداد حوادث را داده در یک سال گذشته

 
 در کارکنان پاالیشگاه نفت مورد بررسی HSEآزمون اختالف میانگین ها از نظر امتیاز جو ایمنی و سطح آگاهی از سیستم مدیریت  - 9جدول 

 p-value متغیر مورد بررسی
 

 جو ایمنی HSEسطح آگاهی از سیستم مدیریت

 >29/2 302/2 سال( 40بیشتر از ، 49تا  41، 42تا  30، 39تا  31، 32تا  20، 29گروه سنی )کمتر از 
 <221/2 214/2 سطح تحصیالت )دیپلم، فوق دیپلم، لیسان ، فوق لیسان (

 <221/2 <221/2 عنوان شغلی )عملیاتی و ستادی(
، 22تا  10، 19تا  11، 12تا  0، 9میزان سابقه ی کار در پاالیشگاه مربوطه )کمتر از 

 سال( 21بیشتر از 
225/2 29/2< 

 >29/2 211/2 گذشته )بدون حادثه و حادثه دیده( یک سال در داده را حوادث تعداد
 <221/2 240/2 گذشته)بدون حادثه و حادثه دیده( یک سال در شده مشاهده حوادث تعداد

،  92تا  20، 29استخدام )صفر تا  بدو در HSE و ایمنی آموزش های ساعت میزان
 ساعت( 91بیشتر و یا مساوی از 

441/2 221/2> 

 <221/2 290/2 استخدام )رسمی، پیمانی، قراردادی، پیمانکاری( نوع
 <29/2معنی دار:  *:
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HSE ایمنوی  جو در کارکنان پاالیشگاه با میانگین امتیاز
 (.P <29/2شد ) دارمعنی
 

 گیریو نتیجه بحث

 HSEسطح آگاهی از سیتت  مدیریت 
 مدیریت سیستم از آگاهی سطح مؤیدنتایج این مطالعه 

HSE  متوسط در کارکنان پاالیشوگاه مربوطوه اسوت. بوا
 از آگواهی سوطحی تحقیوق در موورد هایافتوهتوجه بوه 
، بیشترین آگاهی مربوط به حیطوه HSE مدیریت سیستم
و اهووداف راهبووردی( و کمتوورین سووطح  مشوویخطدوم )

. باشودمیآگاهی مربوط به حیطه ششوم )اجورا و پوایش( 
یکی از دالیلی کوه موجوب افوزایش آگواهی نسوبت بوه 

، ایون اسوت شودمیو اهداف راهبردی  مشیخط یحیطه
سوازمان در  HSE مشویخطکه در پاالیشوگاه مربوطوه، 

 یهموهواحدهای پاالیشگاه نصب شده و در دیود  یهمه
مسووتقیم و  صووورتبهو بووه کارکنووان  باشوودمیکارکنووان 
سوالمت، ایمنوی و محویط  مشیخطدر مورد  غیرمستقیم

گردیده است. بوا ایون حوال،  رسانیاطالعزیست سازمان 
آگاهی  HSEسیستم مدیریت  هایحیطه کارکنان با سایر

پاالیشوگاه،  HSEکمی داشوتند؛ چوون کوه واحود  نسبتاً
. توجه به ایون کندمیدرگیر ن هاحیطهکارکنان را در سایر 

نکته ضروری است که امتیواز سوطح آگواهی از سیسوتم 
تعامل بین فرد و محویط کوار و  ینتیجه، HSEمدیریت 

، HSE. اگر واحد باشدمیپاالیشگاه  HSEهمچنین واحد 
درگیوور کنوود،  HSEکارکنووان را در اجوورای فراینوودهای 

، سوخنرانی مشیخطنازران ارشد بر روی  تأکیدهمچنین 
و سایر مدیران نیز منجر به  مدیرعاملسالیانه و یا ماهیانه 

مختلوف  هایحیطوهافزایش آگاهی کارکنوان نسوبت بوه 
 شود. HSEسیستم مدیریت 
 مودیریت سیستم از آگاهی ن سطحبی در بررسی ارتباط

HSE  بوین  داریمعنویو سن نشان داده شد که ارتبواط
بوا گوروه  HSE مودیریت سیسوتم از آگاهی امتیاز سطح

. بوا ایون حوال، ارتبواط (P> 29/2)سنی وجوود نداشوت 
 سیستم از آگاهی درصد بین سطح 9در سطح  داریمعنی
با افزایش  کهطوریبهو سن وجود داشت.  HSE مدیریت

افوزایش  HSE مودیریت سیسوتم از آگواهی سن، سوطح

بیوان داشوت کوه  توانمی. در توجیه این مطلب یافتمی
کوار بیشوتری دارنود؛ در  یسوابقهچون افراد با سن باال، 

نتیجه سطح آگاهی بیشتری نسبت به افراد کم سن دارند. 
ی ایون مطالعوه همچنوین نشوان داد کوه ارتبواط هایافته
 مودیریت سیسوتم از آگواهی بین امتیاز سطح یدارمعنی

HSE ( 221/2با سطح تحصیالت وجود داشوت>P) در .
اشاره کرد که افراد بوا سوطح  توانمیتوجیه این موضوع 

تحصیالت باالتر، عالقه بیشتری به مطالعه و آگاه شودن 
دارند. در بررسی ارتبواط  HSEاز عناصر سیستم مدیریت 

عنووان شوغلی،  با HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح
(. در بررسوی P<221/2بدسوت آمود ) داریمعنویارتباط 
 بوا HSE مودیریت سیسوتم از آگواهی سوطح ایمقایسه
 داریمعنیشغلی مختلف در پاالیشگاه، تفاوت  هایعنوان

 هایشووغل HSE موودیریت سیسووتم از آگوواهی در سووطح
مشاهده شود. همچنوین بوه  HSE، آموزش و نشانآتش

 هایسووامانهترتیووب عنوواوین شووغلی اسووتقرار و توسووعه 
و عملیوات مخوازن  نشانآتش، آموزش، HSE مدیریتی،
 HSE مودیریت سیسوتم از آگواهی بیشترین سطح دارای
مودیریتی،  هایسوامانهاستقرار و توسعه  هایشغلبودند. 

نیز به این دلیل که در طراحی و تودوین  HSEآموزش و 
برای کارکنان دخالت  HSEآموزشی ایمنی و  هایرنامهب

دارند، آگاهی بیشتری نسوبت بوه ایون مسوائل دارنود. در 
 بوا HSE مودیریت سیستم از آگاهی بررسی ارتباط سطح

گذشوته ارتبواط  یک سوال در مشاهده شده حوادث تعداد
(. با این حال افرادی P<29/2مشاهده گردید ) داریمعنی
، دارای بیشوترین آگواهی از انودکردهمشواهده  حادثوه که

بودند، به این دلیل که ایون افوراد  HSE مدیریت سیستم
 HSEآگواهی از موضووعات ایمنوی و  بوه دنبوال شخصاً
ایمنی  هایدورهپاالیشگاه  HSE. همچنین واحد روندمی

ی مدیریتی را برای کارکنوان برگوزار هاسیستمو الزامات 
 مدتیکوتاهپاالیشگاه دوره  HSE. همچنین واحد کندمی

بوورای ایوون کارکنووان  HSEدر مووورد سیسووتم موودیریت 
. نتایج حاصول از آزموون رگرسویون گذاردمی دیدهآسیب

 در کوار یسوابقهمعنوادار سون،  توأثیرپواسون، حواکی از 
 عنوان شغلی و نوع استخدام بر سطح کرمانشاه، پاالیشگاه
ه این مسئله بود. در توجی HSE مدیریت سیستم از آگاهی
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 کار یسابقهکاری روی سن،  یسابقهبه افزایش  توانمی
عنوان شغلی و نوع استخدام اشاره  کرمانشاه، پاالیشگاه در
 مودیریت سیسوتم از که موجب افزایش سطح آگاهی کرد

HSE با توجه به اینکه محققین پرسشنامه سطح شودمی .
را برای اولین بار طراحی  HSEآگاهی از سیستم مدیریت 

مشوابهی بورای  یمطالعهنمودند، لذا هیچ  اعتباربخشیو 
 مقایسه نتایج یافت نگردید.

 از آگواهی سوطح حاضر مبنی بور تفواوت در یمطالعه
متغیرهووای جمعیووت  برحسووب HSE موودیریت سیسووتم

شناختی و شغلی در مورد متغیرهای عنوان شغلی، سوطح 
 گردید. تأییدتحصیالت و تعداد حادثه مشاهده شده 

 
 جو ایمنی

میزان جو ایمنی مثبت و باالیی  مؤیدنتایج این مطالعه 
در کارکنان پاالیشگاه مربوطه است. میزان جو ایمنوی در 

 عنوانبوهمطالعات زیادی مورد ارزیابی قرار گرفته اسوت، 
( در 2219و همکواران ) 3کوه توسوط موا ایمطالعهمثال 

صنایع چین انجام گرفته است میانگین کل جو ایمنوی را 
ارزیوابی کورده  را ضعیف برآورد کرده است و آن جو 0/3

خود برای سنجش جو ایمنوی از  یمطالعهدر  هاآناست، 
. همچنوین در مطالعوه [20]استفاده نمودنود  1-9مقیاس 

( در صونایع 2220و همکواران ) 4دیگری توسوط اسومیت
را بدست آورده و  19/3برای جو ایمنی عدد  متحدهایاالت

بیان نموده که جو ایمنی در این صنایع نیز ضعیف اسوت 
. در مقایسووه بووا ایوون دو مطالعووه، جووو ایمنووی در [25]

پاالیشووگاه نفووت مربوطووه در سووطح مطلوووبی قوورار دارد. 
( نشان داد که نمره کل 1351زارع و همکاران ) یمطالعه

محاسووبه  1-12در مقیوواس  39/0جووو ایمنووی در سووایت 
که با  [32]مطلوبی داشت  نسبتاًکه نمره جو ایمنی  گردید

نتایج این مطالعه همخوانی داشت. بدین ترتیب جو ایمنی 
مثبوت قورار  یطبقهکارکنان پاالیشگاه نفت کرمانشاه در 

 داشت.
بین جو ایمنی و سن نشوان داده شود  در بررسی ارتباط

بین امتیاز جو ایمنی با گوروه سونی  داریمعنیکه ارتباط 
                                                           
3. Ma 
4. Smith 

وثووقی و همکواران  یمطالعه. (P> 29/2)وجود نداشت 
( عدم وجود ارتباط معنادار را بین فاکتورهوای جوو 2211)

کوه بوا نتوایج  [31] انودکردهایمنی و متغیر سن گوزارش 
همکارانش مطالعه حال حاضر همخوانی داشت. ارقامی و 

در زمینه بررسی ارتباط میان جو  ایمطالعه( نیز در 2221)
ایمنی و رفتارهای ایمن در کارکنان خوط تولیود یکوی از 
صنایع فلزی شهر ارا ، عدم وجود ارتبواط معنوادار بوین 

. [32]فاکتورهای جو ایمنی و سن را گزارش کرده اسوت 
بین جو ایمنی و سطح تحصیالت نشان  در بررسی ارتباط
بین امتیواز جوو ایمنوی بوا  داریمعنیداده شد که ارتباط 

(. نتایج بررسوی >221/2Pسطح تحصیالت وجود داشت )
، ارقووامی و [31]( 2211هووای وثوووقی و همکووارانش )

 (1352، عوودل و همکووارانش )[32]( 2221همکووارانش )
 [39] 9و وو [34]( 2225، وینودکومووار و همکووارش )[33]

با نتوایج ایون  کامالًنیز به نتایج مشابهی رسیده است که 
مطالعووه تضوواد دارد. شوواید دلیوول ایوون اخووتالف، وجووود 

 هوایمحیطمتغیرهای مخدوشگر در مطالعه و تفواوت در 
عنوان شوغلی،  با شغلی باشد. در بررسی ارتباط جو ایمنی

(. در بررسوی P >221/2بدسوت آمود ) داریمعنیارتباط 
شوغلی مختلوف در  هوایعنوان بوا جو ایمنوی ایمقایسه

 هایشوغل در جوو ایمنوی داریمعنویپاالیشگاه، تفواوت 
، عملیات مخازن، نگهداری و تعمیرات، HSEی، نشانآتش

آب، برق و بخار مشاهده شد. همچنین به ترتیب عنواوین 
ی، نگهداری و تعمیرات، آب، برق نشانآتش، HSEشغلی 
 مخازن دارای بیشترین امتیاز جو ایمنیو عملیات  و بخار
نگهداری و تعمیرات، آب، بورق و بخوار،  هایشغلبودند. 

 پرخطر نسبتاًنیز به این دلیل که مشاغل  عملیات مخازن
بیشوتری  و پر استرسی در پاالیشگاه هستند، جوو ایمنوی

ایمنوی  هوایدورهپاالیشوگاه  HSEدارند. چون که واحد 
. کنودمیفنی و عملیاتی برگوزار متنوعی را برای کارکنان 

( نیوز در زمینوه 2225وینودکومار و همکوارش ) یمطالعه
ارتباط فاکتورهای جوو ایمنوی بوا حووادث و مشخصوات 
شغلی، وجود ارتباط بین فاکتورهوای جوو ایمنوی و گوروه 

ی مطالعوه هایافتوه، [34]شغلی را گوزارش کورده اسوت 

                                                           
5. Wu 
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تایج پژوهش وی همخوانی دارد. مطالعوه حواج حاضر با ن
( نشان داد که امتیاز جو ایمنی 1353آقا زاده و همکاران )

بوه ؛ نشان داد داریمعنیدر بین گروه های شغلی تفاوت 
عبارت دیگر گروه های با امتیاز پایین جوو ایمنوی )ماننود 

. نتوایج [30]کارمندان دفتوری( نیازمنود مداخلوه هسوتند 
( نیوز عودم ارتبواط 2220و همکواران ) 0مطالعه سوسوان

. [31]معنادار جو ایمنی و میزان سابقه کاری را نشان داد 
و وینودکوموار و  [31]( 2211مطالعه وثوقی و همکواران )

نیز عدم رابطوه بوین امتیواز جوو  [34]( 2225همکارش )
نتوایج ایون  ؛ کوهدهودمیایمنی و سابقه کاری را نشوان 

مطالعووات همخوووانی کاموول بووا مطالعووه حاضوور را نشووان 
 بوا میوزان . در بررسی ارتبواط امتیواز جوو ایمنویدهدمی

اسووتخدام  بوودو در HSE و ایمنووی آموووزش هایسوواعت
(. تغییر جو ایمنی به طور کلی و P <221/2شد ) دارمعنی

ابعاد آن به طور جزئی نتیجه ای است که در این مطالعوه 
آموزش ایمنی اسوت  تأثیرمشابه مطالعات قبلی در زمینه 

. تحقیقووات نشووان داده اسووت کووه موووثرترین [35 ،30]
آموزشی مبتنی بر رویکردهای تئووری محوور  هایبرنامه

هستند که از الگوهای تغییر رفتار ریشه گرفته اند. از آنجا 
که اکثر مشوکالت بهداشوتی بوا رفتوار انسوان ارتبواطی 

نود توانمیتنگاتنگ دارند، تئوری ها و الگوهوای رفتواری 
برای در  چگونگی پیشگیری از مشکالت بهداشوتی )از 

. [42]موورد اسوتفاده قورار گیرنود  جمله رفتارهای ایمن(
همچنین پکیج هوای آموزشوی مناسوب و کارآمود بورای 

بوا  . در بررسی ارتباط جو ایمنیگرددمیکارکنان پیشنهاد 
  یوودگردمشوواهده  داریمعنووینوووع اسووتخدام، ارتبوواط 

(221/2> P.)  با این حوال افوراد بوا اسوتخدام رسومی و
بودنود، چوون  پیمانکاری دارای بیشترین امتیاز جو ایمنی

و  کووار بودنوود یسووابقهکووه ایوون افووراد دارای بیشووترین 
 ایمنی بیشوتری را گذرانوده بودنود؛ جوو ایمنوی هایدوره

بیشتری نسبت به سایر عناوین استخدامی داشتند. مقایسه 
داد که در افراد با استخدامی رسمی  بین گروهی نیز نشان

و پیمانی نسبت به سایر انواع استخدامی، دارای امتیاز جو 
 ایمنی باالتری هستند.

                                                           
6. Susan 

برای بررسی ارتباط بین فاکتورهای ساختاری جو ایمنی 
از رگرسیون پواسون استفاده شد که نتایج نشوان داد کوه 

د وجوو داریمعنویبین اغلب فاکتورهای جو ایمنی ارتباط 
دارد و هر انودازه میوزان ضوریب همبسوتگی ارائوه شوده 
بزرگتر باشد، رابطه قوی تری بین فاکتورها حاکم است. از 
میان فاکتورهای استخراج شده فاکتور نقض قوانین دارای 
کمترین ارتباط با سایر فاکتورها اسوت و تنهوا بوا فواکتور 

اسوت. ایون  دارمعنویآموزش مسائل ایمنی دارای رابطوه 
بیان گر این مسوئله باشود کوه آمووزش  تواندمیع موضو

 تواندمیمسائل ایمنی و همچنین رویه ها و قوانین ایمنی 
موجب کاهش نقض قووانین گوردد. همچنوین برگوزاری 

نیز برای افزایش آگاهی  Toolbox Meeting هایدوره
. نتوایج گرددمیپیشنهاد  HSEکارکنان نسبت به مسائل 

معنادار  تأثیرحاصل از آزمون رگرسیون پواسون، حاکی از 
کار در پاالیشگاه کرمانشاه، عنووان شوغلی،  یسابقهسن، 

در  HSEآموزش ایمنی و  هایساعتنوع استخدام، تعداد 
بدو استخدام، تعداد حوادث را داده در یک سال گذشته و 

 میزان تحصیالت بر جو ایمنی بود.
مبنی بر تفواوت در امتیواز جوو ایمنوی حاضر  یمطالعه
متغیرهای جمعیوت شوناختی و شوغلی در موورد  برحسب

 متغیرهووای عنوووان شووغلی، سووطح تحصوویالت، میووزان
استخدام، نووع  بدو در HSE و ایمنی آموزش هایساعت

 شد. تأییداستخدام و تعداد حادثه مشاهده شده 
 

ارتباط امتیاز سطح آگاهی از سیتت  مدیریت 
HSE و جو ایمنی 

بین  داریمعنیدر این مطالعه نشان داده شد که ارتباط 
و جو ایمنی وجود  HSE مدیریت سیستم از آگاهی سطح
بیوان  تووانمی(. در توجیه این موضوع P< 29/2داشت )

داشت، چون که ارزیابی جو ایمنی یک بورآورد نظوری در 
ی ارتباط معنادار تواندمیمورد خطرات پیرامون فرد است، 

داشوته باشود.  HSE مودیریت با میزان آگاهی از سیستم
 HSEهمچنین افراد با سطح اگاهی از سیسوتم مودیریت 
 ±133/23زیاد، دارای بیشترین میزان جو ایمنوی بودنود )

منطقی بوه نظور موی رسود. از میوان  کامالًکه  (21/101
فاکتورهای اسوتخراج شوده فواکتور نقوض قووانین دارای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 16

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1791-en.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  4331، مرداد و شهریور 3، شماره 41دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 

 و... ستیز طیمح و یمنیا سالمت، تیریمد ستمیس از یآگاه سطح ارتباط یبررس 129

 
کمترین ارتباط با سایر فاکتورها اسوت و تنهوا بوا فواکتور 

اسوت. ایون  دارمعنویآموزش مسائل ایمنی دارای رابطوه 
بیان گر این مسوئله باشود کوه آمووزش  تواندمیموضوع 

 تواندمیمسائل ایمنی و همچنین رویه ها و قوانین ایمنی 
موجب کاهش نقوض قووانین گوردد. هور چقودر افوراد از 

آگاه تر باشند، کمتور قووانین و رویوه هوای مسائل ایمنی 
چنین نتیجوه گرفوت  توانمیایمنی را زیر پا می گذارند. 

که عدم آگاهی خود عامل نقوض قووانین ایمنوی در ایون 
پاالیشگاه است. فاکتور آمووزش ایمنوی دارای بیشوترین 
همبستگی با تموام فاکتورهوای جوو ایمنوی اسوت. ایون 

مسائل ایمنی از جمله  موضوع بیانگر این است که آموزش
از مهم تورین ابعواد جوو  HSEآگاهی از سیستم مدیریت 

ایمنی است و با بهبود سیستم آموزشی، مطالب آموزشی و 
ی توجهقابولهمچنین کیفیت آموزش جوو ایمنوی بطوور 

 بهبود خواهود یافوت. آمووزش مسوائل ایمنوی و سیسوتم
ه سبب ارتقاء آشنایی افراد با قوانین و رویو HSE مدیریت

. در شوودمیهای ایمنوی و مخواطرات محویط کارشونان 
افزایش یافتوه و  HSEنتیجه ارتباطات در زمینه ایمنی و 

. از یابدمیتخطی از اصول ایمنی در اثر فشار کار کاهش 
آموزشی مداخلوه پرسونل در  هایدورهطرفی با برگزاری 

ایمنی افزایش یافته و واکونش افوراد در برابور همکواران 
و  1که توسط تاوها یمطالعه. در گرددمیدتر متخلف شدی
( نشان داد که رفتارهای عمدی کارگران 2220همکاران )

و مودیریت  پذیریمسوئولیتارتباط تنگاتنگی بوا میوزان 
ایمنی دارد و همچنین میوزان در  کوارگران، نگورش و 
رفتار ایمنی با عملکرد مدیریت در زمینوه ایمنوی ارتبواط 

جعفری و همکاران  یمطالعه. [22]وجود دارد  داریمعنی
( نیز نشان داد که همبستگی قوی معنواداری بوین 1353)

آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و نمره جو ایمنوی وجوود 
( نشوان داد 1351عدل و همکاران ) یمطالعه. [21]دارد 
شاخصی برای عملکورد  عنوانبهاز جو ایمنی  توانمیکه 

سیستم مدیریت ایمنی و سوالمت شوغلی اسوتفاده کورد. 
مزایای استفاده از جو ایمنی نسبت به ابزار ممیوزی موورد 

 گیوردمیی انجام استفاده، این است که در مدت کوتاه تر

                                                           
7. Tauha 

. مطالعات زیادی ارتباط بین جو ایمنی با رفتار ایمن را [0]
که با نتایج مطالعوه حاضور هوم  [23 ،22] اندکردهاثبات 

و همکواران توسوط موونیز  ایمطالعوهخوانی دارد. نتوایج 
نشان داد که تعهد مدیریت، به خصود ارتباطات  (2212)

روی رفتار ایمنی و عملکرد ایمنوی، رضوایت کارکنوان و 
کووه بووا مطالعووه حاضوور  [41]دارد  تووأثیررقابووت شوورکت 
( 2219کواون و همکواران ) یمطالعوه همخوانی داشوت.

نشان داد، دانش ایمنی، تطابق ایمنی، انگیوزش ایمنوی و 
محیط کاری ایمن فاکتورهای اصلی تاثیرگوذار روی جوو 

 داریمعنویایمنی بودند. دانش و انگیزش ایمنی به طوور 
روی ایمنی محیط کار اثر داشتند. نتایج مطالعه محدودیت 

ارتقوای  هایبرناموهجنووبی در آمووزش،  های دولت کره
بهداشت و ایمنی کار، انتقال دانوش سیسوتمی و تشوویق 

 یهموهنتوایج . [42] دهودمیمشارکت کنندگان را نشان 
 این مطالعات تاکیدی بور صوحت فرضویه ارتبواط سوطح

بوا جوو ایمنوی کوه در  HSE مودیریت سیستم از آگاهی
 ایم، داشت.مطالعه حاضر به آن دست یافته 

 سیسوتم از آگاهی متوسط سطح مؤیدنتایج این مطالعه 
در کارکنان پاالیشگاه مربوطوه اسوت. در  HSE مدیریت

این راستا، مودیریت بایود بوا سیاسوت گوذاری صوحیح و 
مناسب در جهوت بهبوود وضوعیت توالش نمایود. سوطح 

را با برگوزاری جلسوات  HSEآگاهی از سیستم مدیریت 
Toolbox Meeting  مووداوم  هووایآموزشو همچنووین

 مؤیودافزایش داد. نتوایج ایون مطالعوه  توانمیدوره ای 
میزان جو ایمنی مثبوت در کارکنوان پاالیشوگاه مربوطوه 
است. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش جو ایمنی، 

نتوایج . یابدمیعملکرد ایمنی کارکنان پاالیشگاه افزایش 
عیت جو ایمنوی در پاالیشوگاه این مطالعه نمایه ای از وض

یوک  عنوانبوه توانودمیکه  دهدمیمورد بررسی را ارائه 
و ارزیووابی  مشوویخطشوواخص پیشووگیرانه بوورای توودوین 

عملکرد ایمنی سازمان به کار رفته و از نتوایج بوه دسوت 
آمده از آن در بهبود ایمنی سازمان استفاده گوردد. ضومن 

روشوی بورای  عنوانبوه توانودمیاینکه ارزیابی جو ایمنی 
سنجش اثربخشی مداخالت ایمنی در محیط کار استفاده 

و شناخت فلسفه ی  HSE در  درست از مدیریتگردد. 
وجودی این مفهوم یکپارچه در ابعواد ایمنوی، بهداشوت و 
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محیط زیست؛ و ایجاد ارتباط دقیق و منطقی میان علم و 
ار فن آوری از یکسو و عوامل انسانی و فرهنگی محیط ک

است. باید  HSE از سوی دیگر، از الزامات مدیریت موفق
سیسوتم مودیریت »توجه داشت یکی از پایه های اصولی 

در کشورهای پیشرفته، ارتباط عمیق مدیریت بوا « کیفیت
بایوود ضوومن  HSE موودیریت .عواموول انسووانی اسووت

برخورداری از منطق قوی و عملی، به انگیزه های درونی 
کارکنان نیز توجه داشته باشد. لذا و مشارکت با انگیزه ی 

در چنین شرایطی، نظارت و ارزشیابی در سیستم به جای 
مچ گیری و نظارت تجسسی به نظارتی که مجموعوه ی 
عوامل از منظر یک نگاهبان دلسوز و باغبانی امین نقوش 

 .شودمیآفرینی می کنند، تبدیل 
بدین سبب، در چنین مدیریتی تنها معیارهای کالسیک 

ن نیست، بلکه عمق آگاهی و بهره منودی از دانوش مطر
ی مختلف کیفیت و ارزیابی باید بوا اعتمواد بوه هاسیستم

نف  و نظارتی دلسوزانه و همراه صومیمیت و مشوارکت 
مجدانه کارکنان )اعم از رسمی و حتی پیمانکاری( همراه 

 باشد.

 هامحدودیت
وضعیت روانی فرد در هنگام پاسخگویی بوه  تأثیر -1

کوه  بر نتایج تحقیق تاثیرگذار باشد تواندمیکه  سؤاالت
 از عهده پژوهشگر خارج است. هاآنکنترل 

همانند سایر مطالعات پرسشنامه ای، بی عالقگوی  -2
و بی انگیزگی در تکمیل پرسشونامه از سووی برخوی از 

 .دهندگانپاسخ
3-  

 پیشنهادات
، HSEتمرکز بیشتر روی آموزش سیستم مدیریت  -1
 ؛NEBOSHو  OSHAآموزشی  هایدوره مثالً
شرکت دادن کارکنان در مسائل ایمنی مربوط بوه  -2

حوزه کاریشان نه تنها به شناخت بهتر مخاطرات کموک 
این موضوع را بفهمنود کوه  شودمی، بلکه باعث کندمی

 ست؛هاآنمدیریت نگران ایمنی و سالمت 

نیازمندی هوای سیسوتم مودیریت ایمنوی، بطوور  -3
 ر گیرد.اصولی مورد بازنگری قرا

در راستای ممیزی ایمنی، برنامه ای مدون و قابل  -4

 اجرا تدوین گردد.
 انجام پژوهش در بازه ی زمانی طوالنی. -9

ادامه مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر جو ایمنوی  -0
 روی ضرایب حادثه و نرا بروز شبه حوادث.

 
 تشکرتقدیر و 

از کلیه کارکنان شرکت پاالیش نفت کرمانشاه، به ویژه 
ریاست پاالیشوگاه بوه خواطر همکواری در اجورای ایون 

 پژوهش کمال قدردانی و تشکر را داریم.
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environment management system and its effects on employee safety 
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Abstract 

Background and aims: In advanced management, human resources are the center of 

sustainable development. The main objective of the implementation of safety management 

systems, safety and the environment, is to ensure the deployment of these elements in the 

organization's strategies. Health, Safety and Environment (HSE) is a system which is integrated 

and synergistic arrangement of human resources, facilities and equipment and try to create a 

healthy and environment away from the accident, damage and waste. Safety climate is a term 

that describes a common vision of staff of how the safety management is used in the workplace. 

This study was conducted to determine the relationship between safety climate with an 

awareness level among employees of the HSE management system in oil refinery in 

Kermanshah. 

Methods: The study population was employees in one of the oil refineries in Iran. After 

designing and validating the questionnaire of psychometric assessment of staff knowledge of 

HSE management system, Loughborough safety climate questionnaire was also used. Data 

analysis was performed using SPSS 22 software. 

Results: The results of this study showed a moderate awareness of HSE management system in 

refinery workers (mean= 20.85). The relationship between safety climate and awareness level of 

HSE management system got significant. 

Conclusion: The findings of this study showed the importance of considering demographic and 

occupational characteristic on safety climate and awareness level of HSE management system. 

In this regard, appropriate and proper management policy should strive to improve the situation. 

The results of this study present a profile of the safety climate situation in the surveyed refinery, 

which can be used as a preventive indicator for providing and promoting policy and safety 

performance evaluation and of its results ,they use to improve organizations safety. 

 

Keywords: Level of Awareness, Safety Climate, Health, Safety and Environment Management 

System, Oil Refinery. 
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 ایمنی جو پرسشنامه ارزیابی -1پیوست 

 لطفاً میزان موافقت خود را با عالمت زدن در خانه مورد نظر مشخص نمایید.
کامالً 
 موافقم

 مخالفم نظری ندارم موافقم
کامالً 
 مخالفم

1 
کند )از مدیریت در مسائل ایمنی با سیاست درهای باز عمل می

 کند(.استقبال میپیشنهادات، انتقادات و مباحث ایمنی 
     

      وقتی که کاری را انجام میدهم ایمنی از نظر من در اولویت اول است. 2

3 
کارکنان اغلب هنگام کار نکات مربوط به انجام ایمن کار را به هم 

 کنند.گوشزد می
     

4 
های ایمنی به دقت تبعیت در این سازمان از قوانین و دستورالعمل

 شود.می
     

      مدیریت، برای ایمنی کارکنان اهمیت زیادی قائل است. 9

      من مطمئن هستم اکثر حوادث در اثر عجله کردن افراد را می دهد. 0

1 
بعضی مواقع به من به اندازه کافی وقت داده نشده که کار را به صورت 

 ایمن انجام دهم.
     

      ام.مشارکت داشتهمن در اطالع رسانی مسائل مهم ایمنی به مدیریت  0

      کند.زمانی که مسئله ایمنی درمیان باشد مدیریت قاطعانه عمل می 5

12 
در اینجا سیستم تبادل اطلالعات ایمنی )نصب پوسترها،جلسات ایمنی 

 دهد.و...( خوبی وجود دارد بنحوی که مرا تحت تاثیر قرار می
     

      آگاهی دارم. من از قوانین ایمنی مربوط به شغل خود 11

      این برای من مهم است که به طور مداوم بر مسائل ایمنی تاکید شود. 12

      من درمسائل ایمنیِ محیط کار مشارکت دارم. 13

      تر است.هایی که من قبال در آنها کار کردم ایمناینجا از سایر شرکت 14

19 
شرایط نا ایمن آن را شوم که در صورت مشاهده من قویاً تشویق می

 گزارش کنم.
     

      گیرد.در محیط کار من، مدیریت مسائل ایمنی را جدی نمی 10

11 
های ایمنی، برای انجام ایمن کار پیروی از برخی قوانین و دستورالعمل

 ضرورتی ندارند.
     

      باشم.من به ندرت نگران صدمه دیدن خود درحین انجام کار می 10

      شود.در این کارخانه مدیریت تنها پ  از بروز حادثه وارد عمل می 15

      من معتقدم که مسائل ایمنی از اولویت باالیی برخوردار نیستند. 22

21 
های ایمنی و سالمت شغلی درعمل قابل برخی قوانین و دستورالعمل

 اجرا نیستند.
     

22 
های خود در مورد ایمنی استقبال از کارکنان برای طرن مسائل و نگرانی
 شود.نمی

     

23 
کنم که مسائل ایمنی اهمیت خیلی زیادی در من شخصاً احساس می

 شغل من ندارد.
     

      کار من ، احتمال بروز حادثه خیلی زیاد است.در محیط 24

      من در  ازاء انجام ایمن کار تشویق نمی شوم. 29

20 
شود، همیشه اقدام اصالحی به مدیریت گزارش می وقتی فعالیت ناایمن

 گیرد.انجام می
     

      اهداف کاری اغلب با اقدامات ایمنی در تضاد می باشند. 21

20 
سرپرستان همیشه مرا از موضوعات و امور جاری شرکت مطلع نمی 

 سازند.
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__________________________________________ 
 
 
 

 لطفاً میزان موافقت خود را با عالمت زدن در خانه مورد نظر مشخص نمایید.
کامالً 
 موافقم

 مخالفم نظری ندارم موافقم
کامالً 
 مخالفم

25 
تأثیر گذار توانم در زمینه مسائل ایمنی و سالمت شغلی من اینجا می

 باشم.
     

      شوند.بعضی اوقات، شرایط موجود در اینجا مانع انجام ایمن کار من می 32

31 
-سرپرستان من همیشه توجه مرا نسبت به اطالعات ایمنی جلب می

 کنند.
     

32 
به من ربطی ندارد که دیگران هنگام کار دستورالعمل های ایمنی را 

 گیرند.نادیده می
     

      در محیط کار من مدیریت به سرعت مشکالت ایمنی را اصالن می کند. 33

34 
 

 هایم در زمینه ایمنی و سالمت شغلی آگاهی کامل دارم.من به مسئولیت
     

39 
بعضی مواقع ضرورت دارد که به خاطر تولید، الزامات ایمنی را نادیده 

 بگیریم.
     

      ایمن، ارزش زیادی قائل هستم.کار من شخصا برای یک محیط 30

      همیشه برای انجام ایمن کار نفرات به تعداد کافی وجود دارند. 31

      در محیط کار مدیران/ سرپرستان، به ایمنی کار من توجه دارند. 30

35 
-من هرگز در بررسی مسائل ایمنی درمحل کار خود مشارکت داده نشده

 ام.
     

      اندازه اهمیت تولید، ایمنی را مورد توجه قرار می دهد.مدیریت به  42

41 
کنند و رفتار آنها نا مناسب برای ترغیب افرادی که نا ایمن رفتار می

 شود.است از روش  مواخذه و سرزنش استفاده نمی
     

42 
های ایمنی رعایت نشوند، مدیران و بازرسان در مواردی که دستورالعمل

 ابراز میدارند. نگرانی خود را
     

43 
برخی مواقع وسایل الزم برای انجام ایمن کار در اختیار من قرار داده 

 شوند.نمی
     

 

 HSEپرسشنامه ارزیابی سطح آگاهی از سیستم مدیریت   -2پیوست 

 سطح آگاهی )امتیاز( سواالت ردیف

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

      چگونه است؟ یشما نسبت به رهبر یآگاه 1

      شما نسبت به تعهد چگونه است؟ یآگاه 2

      چگونه است؟ یشما نسبت به خط مش یآگاه 3

      چگونه است؟ یشما نسبت به اهداف راهبرد یآگاه 4

      ها چگونه است؟ تیو مسئول یشما نسبت به ساختار سازمان یآگاه 9

      چگونه است؟ تیریمد ندگانی/ نماندهیشما نسبت به نما یآگاه 0

      شما نسبت به منابع چگونه است؟ یآگاه 1

      ها چگونه است؟ تیشما نسبت به صالح یآگاه 0

      چگونه است؟ یسازمان، منابع و مستند ساز اتیشما نسبت به کل یآگاه 5

      شما نسبت به آموزش چگونه است؟ یآگاه 12

      چگونه است؟ مانکارانیشما نسبت به پ یآگاه 11

      شما نسبت به ارتباط چگونه است؟ یآگاه 12
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      و کنترل مستندات چگونه است؟ یشما نسبت به مستند ساز یآگاه 13

      چگونه است؟ HSE تیریمد ستمیس یشما نسبت به مستند ساز یآگاه 14

      شما نسبت به کنترل مستندات چگونه است؟ یآگاه 19

      خطرات و اثرات آن ها چگونه است؟ ییشما نسبت به شناسا یآگاه 10

      چگونه است؟ سکیر یابیشما نسبت به ارز یآگاه 11

      شما نسبت به ثبت خطرات و اثرات آن ها چگونه است؟ یآگاه 10

      عملکرد چگونه است؟ یشما نسبت به اهداف و استانداردها یآگاه 15

      چگونه است؟ سکیشما نسبت به اقدامات کاهنده ر یآگاه 22

      چگونه است؟ یزیطرن ر اتیشما نسبت به کل یآگاه 21

      ها چگونه است؟ یدارائ یپارچگ کیشما نسبت به انسجام و  یآگاه 22

چگونه  یکار یو دستورالعمل ها ییاجرا یشما نسبت به روش ها یآگاه 23
 است؟

     

      چگونه است؟ ییاجرا یروش ها یو برقرار جادیشما نسبت به ا یآگاه 24

      چگونه است؟ یکار یشما نسبت به انتشار دستورالعمل ها یآگاه 29

      چگونه است؟ رییتغ تیریشما نسبت به مد یآگاه 20

چگونه  یاضطرار طیمقابله با شرا یبرا یزیشما نسبت به طرن ر یآگاه 21
 است؟

     

چگونه  شیاجرا و پا ی طهیح فیها و وزا تیشما نسبت به فعال یآگاه 20
 است؟

     

      چگونه است؟ شیشما نسبت به پا یآگاه 25

      شما نسبت به سوابق چگونه است؟ یآگاه 32

      چگونه است؟ یشما نسبت به عدم انطباق و اقدام اصالح یآگاه 31

      چگونه است؟ دادهایرو یشما نسبت به گزارش ده یآگاه 32

      چگونه است؟ دادهایرو یریگ یشما نسبت به پ یگاه 33

      چگونه است؟ یزیشما نسبت به مم یآگاه 34

      چگونه است؟ یشما نسبت به بازنگر یآگاه 39
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