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ارزیابی فرهنگ ایمنی در پرسنل مجتمع گازی پارس جنوبی
تاریخ دریافت59/03/20 :

تاریخ ویرایش56/02/11 :

تاریخ پذیرش56/01/14 :

چکیده
زمینه و هدف :ایمنی در شرکتهای مرتبط با نفت و گاز از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .از اینرو ،مطالعه حاضر در نظرر دارد کره بره بررسری فرهنر
بهوسیله چکلیستهای رفتاری و محیطی در پرسنل شرکت گازی پارس جنوبی بپردازد.
روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصیفی بوده و در مجموع  1000نفر بهصورت تصادفی از بین بخشهای مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی انتخاب شردند.
پس از انتخاب افراد ،اطالعات دموگرافیک از تمامی آنها گرفته شد و چکلیستهای رفتاری و محیطی ایمنی بهصورت مصاحبه برای تمامی آنها تکمیل شد.
یافتهها :به طور کلی  1000نفر با میانگین سنی  30/33 ± 4/95در این مطالعه شرکت کردند .در کل یافتههای چکلیست رفتاری کارکنان نشان داد که وضرعیت
ایمنی از لحاظ این چکلیست در وضعیت مناسبی قرار دارد .بااینوجود برخی از موارد ایمنی مورد نظر در ایرن چکلیسرت نیراز بره توجره بیشرتری دارد .در مقابرل
چکلیست محیطی نشان داد که این شرکت در بخش آموزش ،کمکهای اولیه ،ایمنی ماشینآالت ،بخش مواد شیمیایی ،سیلندرهای تحتفشرار ،روشرنایی ،صردا،
ارتعاش و ارگونومی عملکرد مناسبی نداشته است و میبایست در این موارد برنامهریزی الزم را در جهت ارتقاء فرهن ایمنی داشته باشد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که وضعیت ایمنی رفتاری افراد شاغل در شرکت پارس جنوبی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .بااینوجود وضعیت ایمنی محیطری
این شرکت در وضعیت مناسبی قرار نداشت و توصیه میشود که مدیران این شرکت نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
ایمنری

کلیدواژهها :ایران ،مدیریت ایمنی ،ایمنی.

مقدمه
حرکت شتابان صنعتی شدن و عردم توجره جردی بره
اصول ایمنی صنعتی باعث باال رفتن نرخ حوادث شرللی
در کشررورهای درحالتوسررعه گردیررده اسررت [ .]1طب ر
گزارش سازمان بینالمللی کار ،تقریباً یکسوم مرگهای
ناشی از کار از طری حادثه رخ میدهد [ .]2 ،1همچنین
تخمین زده شده است که هر سال  1/1میلیرون حادثره
شللی منجر به مرگ در سراسر جهان رخ میدهد [ .]3تا
سال  1531متخصصین ایمنری برر پیشرگیری بهوسریله
راهکارهای فیزیکی مانند حفاظت گذاری ماشینآالت و
تجهیزات ،بازرسی و غیره تأکید میکردند و معتقد بودند
که شرایط ناایمن بیشترین نقش را در بروز حوادث دارد.
اما امروزه ثابت شده است کره عمردهترین عامرل برروز
حوادث صنعتی ،اعمال ناایمن ( 11درصرد) بروده و تنهرا
 10درصد به علت شرایط ناایمن میباشد [ .]9 ،4این در
حالی است که باوجود تالشهای فنی-مهندسی و وضع

قوانین و مقررات ،همچنان هزینههای حوادث برر دوش
کشورها سنگینی میکند .بنابراین ارتقاء فرهن ایمنری
روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد [.]7 ،6
اصطالح فرهن ایمنی برای اولین بار در سال 1571
در گزارش هستهای فاجعه چرنوبیل به کار رفت .بعرد از
آن سال ،سؤاالتی درباره حوادث بزرگ در مورد نقرای
ساختار سازمانی و سیستمهای مدیریت ایمنی مطرح شد
و بدین منظور اهمیت فرهن ایمنی برجستهتر شد [.]1
در یک تعریف فرهن ایمنی محصول ارزشهای فردی
و گروهی ،گرایشها ،کارآمدی و الگوی رفتاری است که
میزان تعهد و توانمندی و کارایی یک برنامه بهداشتی و
ایمنی سازمان را تعیین میکنرد [ .]10 ،5برهعبارتدیگر
فرهن ایمنی به این معناسرت کره هرر فرردی کره در
موقعیتی قرار میگیرد ،نگرران مسرائل ایمنری میشرود
[.]11
مطالعات مختلفی به بررسی فرهن ایمنی در محریط

_____________________________________________________________________________________________________
 -1استادیار ،گروه بهداشت ،مرکز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد بهداشت حرفهای ،کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
( -3نویسنده مسول) کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایرانmasoud.rezaei68@yahoo.com.
 -4استادیار ،گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی قم ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
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روش بررسی
طراحی مطالعه حاضر بهصورت توصیفی بوده و جامعه
آماری در پژوهش حاضرر ،کارکنران شراغل در شررکت
مجتمع گازی پارس جنوبی برود و نمونرهگیری در ایرن
مطالعه بهصورت تصادفی صورت گرفت .نمونهگیری در
دو ماهنامه
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کار صنایع پرداختهاند و در ایرن مطالعرات از نظریرهها و
مدلهای مختلفری اسرتفاده شرده اسرت [ .]2از طرفری
اساس کرار آمروزش بهداشرت ،برهکارگیری نظریرهها و
الگوهای تلییر رفتار برای برنامهریزی مرؤثرتر و مداخلره
آموزشی با موفقیت بیشتر میباشد .بر اساس مدل گلر3 ،
عامل اصلی شامل انسران (دانرش ،مهرارت ،تواناییهرا،
انگیررزه و شخصرریت) ،محرریط (تجهیررزات ،ابررزارآالت،
چیدمان فیزیکی ،روشهای اجرایی ،استانداردها) و رفتار
(تبعیت ،پیرروی ،راهنمرایی ،شناسرایی ،ارتبرات و توجره
فعررال) در ارزیررابی فرهن ر ایمنرری موردبررسرری قرررار
میگیرد [ .]13 ،12 ،2تقدیسری و همکراران در مطالعره
خود به ارزیابی فرهن ایمنی در یکی از پاالیشگاههای
نفت بر حسب مدل گلر پرداختند و نشان دادند که ایمنی
محیطی پاالیشگاه موردبررسی در سطح متوسرطی قررار
دارد [ .]2کالنتری و همکاران در سال  1352نشران داد
که فرهن بهداشت ،ایمنری و محریط زیسرت سرازمان
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهرران در سرطح قابرل
قبولی وجود دارد و بسیاری از نکات ایمنی چه در سرطح
کارکنان و چره در سرطح محریط کرار رعایرت میشرود
[.]14مطالعه حاضر صرفاً بهصورت توصیفی انجام شد و
دو عامل محیط و رفترار برا اسرتفاده از چکلیسرتهای
مناسب مورد ارزیابی قرار گرفتند .از طرف دیگرر ایمنری
در شرکتهای مرتبط با نفت و گاز مانند شرکت پرارس
جنوبی امری مهم در نظر گرفته میشود و این شرکتها
فرهن ایمنی را از اولویتهای کلیردی خرود میداننرد.
بنابراین با توجه به مطالعات محردود در زمینره بررسری
ایمنی و با توجه به اهمیت ایمنی در شرکتهای مررتبط
با نفت و گاز ،مطالعره حاضرر در نظرر دارد بره بررسری
فرهنرر ایمنرری بهوسرریله چکلیسررتهای رفترراری و
محیطی در پرسنل مجتمع گازی پارس جنوبی بپردازد.

این مطالعه بهصرورت خوشرهای برود بهطوریکره ابتردا
بخشهای مختلف شرکت بهصورت خوشههایی در نظر
گرفته شدند و سپس چنرد خوشره یرا بخرش بهصرورت
تصادفی انتخاب شردند .سرپس در هرر خوشره تعردادی
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در این مطالعه از اعداد
تصادفی ماشینحساب برای تصادفی سازی استفاده شد.
انتخاب افراد در هر بخرش برر اسراس معیارهرای ورود
(شامل اشتلال به کار در یک ماه گذشرته و عردم وجرود
سابقه معلولیت خاص مانند مشکل بینرایی و شرنوایی) و
خروج (شامل عدم تمایل به شرکت در طرح ،اسرتفاده از
کالسهای ایمنی در طول انجام طررح و برروز حروادث
مربوت به کار در طول زمان طرح) بود .در مجموع پرس
از در نظر گررفتن معیارهرای ورود و خرروج 1000 ،نفرر
( 563مرد و  37زن) با رنج سنی  11تا  63سرال بررای
ایررن مطالعرره انتخرراب شرردند .پررس از انتخرراب افررراد،
رضایتنامه کتبی از تمرامی آنهرا اخرذ شرد .همچنرین
مطالعه حاضر به تأیید دانشرگاه علروم پزشرکی بقیرهاهلل
(عج) رسیده است.
در ابتدای مطالعه ،پرسشرنامه دموگرافیرک در اختیرار
تمامی افراد قرار گرفت و اطالعاتی در مورد سن ،جنس،
وضررعیت تأهررل (مجرد/متأهررل) ،وضررعیت اقتصررادی
(ضعیف/متوسط/خوب/عالی) ،سطح تحصیالت (سیکل و
پایینتر/دیپلم و پایینتر/کاردانی/کارشناسی/کارشناسری
ارشد و باالتر) ،وضعیت برومی برودن (بومی/غیربرومی)،
سررررابقه کررررار (سررررال) ،محررررل انجررررام خرررردمت
(اداری/پشتیبانی/کارگاهی) ،سابقه بروز حادثه ،وضرعیت
استخدامی (رسمی/پیمانی/پیمانکاری) و میزان رضایت از
شلل (خیلی کم/کم/متوسرط/زیاد/خیلی زیراد) از آنهرا
گرفته شد.
پرررس از اخرررذ پرسشرررنامه دموگرافیرررک از افرررراد،
چکلیستهای محیطی و رفتاری در اختیرار افرراد قررار
گرفت [ .]2چکلیست رفتاری کارکنان حاوی  25سؤال
بود که توسط محق یا فردی که مسئولیت نظرارت برر
کارکنرران را دارد تکمیررل شررد .ایررن چکلیسررت شررامل
سؤاالتی مربوت به رفتار کارکنان در موقرع کرار کرردن
برروده و پاسررخ سررؤاالت بهصررورت "بلرری"" ،خی رر" و

ارزیابی فرهن

30/33 ± 4/95

سن (سال)

وضعیت تاهل
وضعیت بومی
بودن
وضعیت استخدام

وضعیت اقتصادی

یافتهها
در این مطالعه 1000 ،فرد شاغل در شررکت مجتمرع
گازی پارس جنوبیموردبررسی قرار گرفتند .مشخصرات
دموگرافیک افراد مورد مطالعره در جردول  1نشران داده
شده است .در این مطالعه 37 ،نفرر ( 3/7درصرد) زن و
 563نفر ( 56/3درصد) مرد بودند .میانگین سرنی افرراد
شرکتکننده در این مطالعه  30/33 ± 4/95سال بود.
نتایج بررسی چکلیست رفتاری کارکنان در جردول 2
نمایش داده شده است .یافتهها نشان داد کره  153نفرر

جدول  -1اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه
متلیرها
میانگین (انحراف معیار یا تعداد
(درصد)

متلیرها

جنسیت

کرونباخ آنها براالتر از  0/1بره دسرت آمرد .همچنرین
اندازهگیری مجدد پرسشنامهها به فاصله دو هفته نشران
داد که بین دو اندازهگیری همبستگی قابل قبولی وجرود
دارد ( )r < 0/6کرره نشرراندهنده پایررایی پرسشررنامهها
میباشد .پس جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد نرمافرزار
( SPSSورژن  )11شد ترا آنالیزهرای آمراری بهصرورت
توصیفی بر روی آنهرا صرورت گیررد .دادههرا در ایرن
مطالعه بهصورت میانگین و انحرراف معیرار یرا تعرداد و
درصد بیان شده است.

مرد
زن
متاهل
مجرد
بومی

(563 )56/3
(37 )3/7
(617 )61/7
(313 )31/3
(237 )23/7

غیربومی
رسمی
پیمانی
پیمانکاری
ضعیف
متوسط
خوب یا
عالی

(763 )76/3
(230 )23
(30 )3
(740 )74
(111 )11/1
(166 )16/6
(16 )1/6

سابقه کار
(سال)
سطح
تحصیالت

رضایت شللی

محل کار

دو ماهنامه

میانگین (انحراف معیار یا تعداد
(درصد)
7/3 ± 2/11

سیکل و پایین تر
دیپلم و پایین تر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و
باالتر
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
اداری
پشتیبانی
کارگاهی

(10 )1
(17 )1/7
(212 )21/2
(615 )61/5
(2 )0/2
(176 )17/6
(974 )97/4
(211 )21/1
(35 )3/5
(91 )9/1
(411 )41/1
(931 )93/1
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"کراربردی نرردارد" داده میشررود .چکلیسررت محیطرری
حاوی  17بخش بوده که شامل بخشهرای آمروزش (4
سؤال) ،کمکهای اولیه ( 10سؤال) ،ایمنی ماشرینآالت
( 10سؤال) ،اطفاء حریر ( 1سرؤال) ،دسرتورالعملهای
تخلیرره ( 7سررؤال) ،مررواد شرریمیایی ( 4سررؤال) ،ایمنرری
تأسیسات الکتریکری ( 12سرؤال) ،ضربطوربط (House
 )Keepingکارگاهی ( 5سؤال) ،تسهیالت بهداشرتی (6
سؤال) ،داربستها ( 4سؤال) ،سیلندرهای تحتفشرار (4
سؤال) ،روشنایی ( 4سؤال) ،صدا ( 4سؤال) ،ارتعراش (4
سؤال) ،ارگونومی ( 1سؤال) ،مدیریت ( 5سؤال) میباشد.
در کل این چکلیست حاوی  107سؤال میباشرد .ایرن
پرسشنامه بهصورت مصاحبه از افراد تکمیل شد و پاسخ
به هرر سرؤال میبایسرت بهصرورت "بلره"" ،نسربتاً"،
"خیر" و "غیرمررتبط" داده میشرد .روایری صروری و
محتوایی پرسشنامهها توسط  10نفر از متخصصین (طب
کار ،آمار HSE ،و آموزش بهداشرت) موردبررسری قررار
گرفت و اصرالحات الزم در پرسشرنامهها برا توجره بره
نظرات متخصصرین صرورت گرفرت .همچنرین پایرایی
درونرری ایررن پرسشررنامه بررسرری شررد و ضررریب آلفررای

ایمنی در پرسنل مجتمع گاز...
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( 15/3درصد) از افراد شررکتکننده در ایرن مطالعره در
محرریط کررار از لبرراس مناسررب کررار اسررتفاده میکننررد.
همچنررین  19/6درصررد از افررراد شرررکتکننده در ایررن
مطالعه در هنگام کار از کفش ایمنی استفاده میکردند و
 2/3درصد از جمعیت مورد مطالعه نیز معتقد بودنرد کره
کفش ایمنی در محیط کار کاربرد چندانی ندارد .در مورد
استفاده از دستکش نیز  4درصد از کارکنان پوشریدن آن
را در حین کار کردن غیرضروری میدانستند و حدود 49
درصد از افراد از ایرن پوشرش در هنگرام کرار اسرتفاده
نمیکردند .همچنین 60/2 ،درصد از افراد در محیط کار
از عینک ایمنی استفاده میکردند و  62/2درصد از افراد
در محیط کرار لبراس یکپارچره میپوشریدند .برهعالوه،
استفاده از کاله ایمنی نیز در میان  15/3درصد از افرراد
مرسوم بود .در مقابل 21/4 ،درصد از افراد ایرن مطالعره
در هنگام وصل شیلن ها آنها را تسرت میکردنرد امرا
باالی  50درصد از آنهرا مراقرب بودنرد کره برا دسرت
روغنی برا کپسرول هروا در تمراس نباشرند .اکررر افرراد
شرکتکننده در این مطالعه ( 51/3درصرد) در موقعیرت
مناسبی نسبت بره دسرتگاه میایسرتادند .چرک نمرودن
اتصاالت برقی توسط کمتر از  90درصد از جمعیت مورد
مطالعه ( 42/1درصد) اتفرا میافتراد و  11/1درصرد از
آنها نیز انجام این کار را بیمورد میدانستند .اکرر افراد
موردبررسی در این مطالعه ( 50/3درصد) ،پرمیرت را برا
اپراتور هماهن میکردند .همچنین  51/2درصد از افراد
نوبت کاری خود را با نوبت کار ارشد تعمیرات هماهن
میکردند .نظارت بر ابزار آالت و وسایل کار تنها توسرط
 22/6درصد از افراد موردبررسری انجرام میگرفرت امرا
بسته بودن ابزار آالت و وسایل کرار توسرط اکررر افرراد
( 11/3درصد) کنترل میشد .همچنرین  31/2درصرد از
افراد شرکتکننده در ایرن مطالعره برر شستشروی ابرزار
آالت و وسایل کار نظارت داشتند .همچنرین یافترههای
این مطالعه نشان داد کره بیشرتر افرراد در محریط کرار
( 65/1درصد) به انجام فعالیت خود مشرلول بروده و بره
کار سایر افراد نظارتی ندارند .از طرفری 54/3 ،درصرد از
افراد موردبررسی گزارش کمبود وسایل در محیط کار را
بهموقع ارائه میدادند بااینوجود موارد مخاطرهآمیز تنهرا

توسرط  22/9درصررد از افررراد گررزارش میشررد .در ایررن
مطالعه نشان داده شد که  11/4درصد از افراد در هنگام
استفاده از ابزار کار به سالم نگه داشتن آنها توجه دارند
و مابقی افراد یعنی  11/6درصد از آنها نسبت بره ایرن
موضوع بیتوجه میباشند .همچنین ،بیشرتر از نیمری از
افراد ( 9112درصد) از ماسک فرار اسرتفاده نمیکردنرد و
 2/3درصد از آنها اعتقاد به بردون کراربرد برودن ایرن
وسیله در محیط کرار داشرتند و در کرل  41/1درصرد از
افراد از این وسیله اسرتفاده میکردنرد .اسرتفاده از گرارد
محافظ در هنگام کار نیز در بین  95/3درصد از شاغلین
رایج بود .در این مطالعه 70/1 ،درصد از افراد نسبت به
چک کردن کامل دفتر گزارش روزانه بی اعتنا بودند امرا
بیشتر از  50درصد از آنها کار خود را برهموقع تحویرل
میدادند .همچنین 60/3 ،درصرد از افرراد ایرن مطالعره
داربستها را در هنگام استفاده کنترل نمیکردنرد و فرن
هواکش توسط کمتر از نیمی از کارکنان ( 41/5درصرد)
در صورت نیاز در فضای بسته چرک میشرد .برهعالوه،
 95/3درصد از افراد این مطالعه در ضمن کار لحظاتی را
خارج از محیط کار می گذراندنرد و تنهرا  7/5درصرد از
آنها در فضای بسته از آتش روباز (ماننرد سریگار و ) ...
بدون مجروز اسرتفاده میکردنرد .اسرتفاده از gas test
مناسب با فشار و حرارت فقط توسط  0/2درصد از افرراد
انجام میگرفت اما  51/2درصد از آنها زمانی که سیال
داغ در مخزن بود احتیات میکردند که اقدام به باز کردن
اتصالی از مخزن ننمایند.
براساس نتایج بررسی چکلیست محیطری در بخرش
آموزش ،افراد به طور مناسبی آمروزش هرای الزم را برا
توجه به شللشان ندیده بودند .همچنرین ،نترایج بخرش
کمکهای اولیه ی چکلیست محیطری نیرز نشران داد
تنها  14نفر ( 1/4درصد) از جایگاه جعبه کمکهای اولیه
در محیط کار اطالع دارند و تنها  11/2درصد از افراد از
نام و مکان درمانگاه پاالیشگاه مطلع بودنرد .همچنرین،
 17/9درصد از شراغلین تعرداد دسرتگاه تنفسری ()BA
موجود در محیط را کافی نمیدانستند و تنها  2درصرد از
افراد اذعان داشتند که محل دستگاه تنفسی در محل کار
آنها مشخ و عالمت گذاری شده است .بررسی سایر

ارزیابی فرهن

ایمنی در پرسنل مجتمع گاز...

جدول  -2نتایج حاصل از چک لیست رفتاری کارکنان
سواالت

آیتم های مربروت بره کمکهرای اولیره نشران داد کره
شرکت در این موارد عملکرد خوبی داشته است.
براسرراس نتررایج بخررش بررسرری ایمنرری ماشررینآالت
چکلیست محیطی ،شرکت در بخشهای برنامه مکتوب
 Lock Out/ Tag Outبرای تعمیرات ،بازرسی روزانره
ماشررینآالت ،حفرراظ گررذاری مناسررب ماشررینآالت و
روشنایی محریط کرار عملکررد مناسربی داشرته امرا در
موضوعات حفراظ گرذاری بخشرهای متحررس و سریم
کشیها ،برچسب گذاری ماشرین هرای برا سرطوح داغ،
دو ماهنامه

15/3
19/6
91
60/2
62/2
15/3
21/4
51
51/3
42/1
50/3
22/6
31/2
11/3
30/5
54/3
22/9
11/4
41/1
95/3
51/2
25/5
51
35/7
41/5
95/3
0/2
51/2
52/1

10/7
12/1
49
35/1
37/1
10/7
71/6
5
1/7
46/1
5/7
37/4
61/1
11/7
65/1
9/7
77/9
11/6
91/2
60/7
1/1
70/1
5
60/3
91/1
40/7
55/1
1/1
7/5

0
2/3
4
0
11/4
0
0
0
0
11/1
0
0
0
0
0
0
0
0
2/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

نصب عالمت "ولتاژ باال" بر روی ماشینآالت برا ولتراژ
باال و فضای کافی بین مناط کاری ضعیف عمل کرده
است .در مورد بخش اطفاء حری چکلیسرت محیطری،
شرکت در تمام بخش هرا بره جرزء آمروزش اسرتفاده از
وسایل اطفاء حری  ،وجود وسایل اطفاء حری اتوماتیک
و اطالع از جایگاه وسایل اطفاء حری عملکرد مناسربی
داشررته اسررت .در بررسرری دسررتورالعمل هررای تخلیرره
مشخ گردید که افراد آموزش الزم در زمینه واکرنش
در شرررایط اضررطراری را ندیررده بودنررد و عرردم تعیررین
دوره  ،41شماره  ،6بهمن و اسفند 4936
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آیا لباس کار مناسب پوشیده است؟
آیا کفش ایمنی پوشیده است؟
آیا دستکش مناسب پوشیده است؟
آیا عینک ایمنی استفاده می کند؟
آیا از لباس کار یکپارچه ( )Boiler Suitاستفاده می کند؟
آیا از کاله ایمنی استفاده می کند؟
آیا هنگام وصل شیلن ها ( )Hoseآنها را تست می کند؟
آیا مراقب است که دست روغنی به کپسول هوا نزند؟
آیا نسبت به دستگاه در جای مناسبی می ایستد؟
آیا اتصاالت برقی را چک می کند؟
آیا پرمیت را با اپراتور هماهنگی می کند؟
آیا بر ابزار آالت و وسایل کار نظارت می کند؟
آیا بر شستشوی ابزار آالت و وسایل کار نظارت می کند؟
آیا بسته بودن ابزار آالت و وسایل کار را چک می کند؟
آیا بر کار نفرات نظارت می کند؟
آیا کمبود وسایل را به موقع گزارش می کند؟
آیا موارد مخاطره آمیز را گزارش می کنند؟
آیا هنگام استفاده از ابزار به سالم نگهداشتن آنها توجه می کند؟
آیا از ماسک فرار استفاده می کند؟
آیا با در هنگام کار با گارد (محافظ) کار می کند؟
آیا خود را با (گروه) نوبت کار ارشد تعمیرات هماهن می کند؟
آیا دفتر گزارش روزانه را به طور کامل چک می کند؟
آیا کار را به موقع تحویل می دهد؟
آیا داربست را چک می کند؟
آیا در صورت نیاز در فضای بسته فن هواکش را چک می کند؟
آیا ضمن کار لحظاتی را خارج محیط کار می گذراند؟
آیا از  gas testمناسب با فشار و حرارت استفاده می کند؟
آیا زمانی که سیال داغ در مخزن است احتیات می کند که اقدام به باز کردن اتصالی از مخزن ننماید؟
آیا در فضای بسته از آتش روباز (مانند سیگار و  ) ...بدون مجوز استفاده می کند؟

بلی

خیر

کاربرد ندارد

61

فاطمه رحمتی نجار کالئی و همکاران

62

جدول  -3نتایج حاصل از چک لیست ارزیابی محیط
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آموزش
آیا هر کارگر با توجه به شلل یا ماشین آموزش دیده است؟
آیا کارگران در باره استفاده از وسایل حفاظت فردی آموزش دیده اند؟
آیا کارگران در قبال مواد شیمیایی موجود در محیط کار آموزش دیده اند؟
آیا دوره های باز آموزی به طور مرتب برگزار می شود؟
کمکهای اولیه
آیا جعبه کمکهای اولیه در محیط کار وجود دارد؟
آیا نام و مکان درمانگاه پاالیشگاه مشخ است؟
آیا دستورالعملهای الزم در موقع اضطراری وجود دارد؟
آیا شماره تلفن تماس در شرایط اضطراری وجود دارد؟
آیا چشم شوی در مکان وجود دارد؟
آیا محل قرار گیری چشم شویی اضطراری نزدیک به محل کار می باشد؟
آیا دوشهای ایمنی در مکان وجود دارد؟
دوش و چشو شوی ایمنی دارای نقض فنی نیست؟
آیا دستگاه تنفسی ( )BAبه تعداد کافی وجود دارد؟
آیا محل دستگاه تنفسی مشخ و عالمت گذاری شده است؟
ایمنی ماشین آالت
آیا برنامه مکتوب  Lock Out/ Tag Outبرای تعمیرات وجود دارد؟
آیا ماشین آالت روزانه بازرسی می شوند؟
آیا مناط عملکرد ،بخشهای متحرس و سیم کشی ها به طور مناسب حفاظ گذاری شده اند؟
آیا از دستورالعملهای  Lock Out/ Tag Outزمانی که ماشین در حال تعمیر و نگهداری است پیروی می شود؟
آیا در حین کار با ماشین آالت از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده می شود؟
آیا ماشین آالت به طور مناسب حفاظ گذاری شده اند؟
آیا ماشین های با سطوح داغ به طور مناسب برچسب گذاری شده اند؟
آیا عالمت ولتاژ باال بر روی ماشین آالت با ولتاژ باال نصب شده است؟
آیا روشنایی در محیط کار مناسب است؟
آیا فضای کافی بین مناط کاری وجود دارد؟
اطفاء حری
آیا وسایل اطفاء حری به اندازه کافی در محیط کار وجود دارد؟
آیا این وسایل به طور مناسب برچسب گذاری شده و به آسانی در دسترس می باشند؟
آیا وسایل اطفاء حری به طور کامل شارژ شده و قابل استفاده اند؟
آیا محل قرار گیری وسایل اطفاء حری مشخ اند؟
آیا آالرم های شنیداری در همه مناط وجود دارند؟
آیا کارگر آموزش الزم برای استفاده از وسایل اطفاء حری دریافت کرده است؟
آیا سیستم وسایل اطفاء حری اتوماتیک وجود دارد؟
آیا عالئم آتش و کپسول هوای تازه در واحد وجود دارد؟
دستورالعملهای تخلیه
آیا درهای خروج اضطراری با عالمت مشخ و واضح اند؟
آیا تابلوهای خروج اضطراری نسب شده اند؟
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سرپرست در شرایط اضطراری و عردم برگرزاری مرنظم
مانور شرایط اضطراری از مشکالت دیگرر ایرن شررکت
برررود .برررااینوجود ،عملکررررد مجموعررره در سرررایر
دستورالعملهای تخلیه مناسب ارزیابی شد.

بررسی بخش مواد شیمیایی چکلیست محیطی نشان
داد که تقریباً در تمام آیتم ها شرکت عملکرد ضعیفی را
داشته است .این وضعیت به طور کلی در بررسی بخرش
ایمنی تأسیسات الکتریکی چکلیست محیطی نیز دیرده

ارزیابی فرهن

ایمنی در پرسنل مجتمع گاز...
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ادامه جدول 3
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شد .در این بخش ،افراد تنها سالم بودن کلیه وسرایل و
تأسیسات برقی ،اتصال به زمین دسرتگاه هرای برقری و
استفاده از محافظ استاندارد و تابلو خطر در محوطه هایی
بررا خطررر ولترراژ قرروی را تأییررد کردنررد .نتررایج بررسرری
چکلیست محیطری بخرش ضربطوربط نشران داد کره
عمدهترین مشکل متوجه "جمعآوری مواد قابل اشرتعال
و احترا در ظروف مناسب و جداسرازی آنهرا از زبالره
معمولی" بود بهطوریکه  11/9درصد از پرسش شوندگان
اعتقاد بره عملکررد ضرعیف در ایرن زمینره داشرتند .در
چکلیست محیطی تسهیالت بهداشتی ،تنها به مواردی
مانند مجزا بودن محیط کار و غذا خوری ،فراهم نمودن
رخت کن و کمد های لباس در محیط کار برای تمرامی
دو ماهنامه
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کارکنرران ،و اسررتفاده از مررواد نفترری خطرنرراس جهررت
شستشوی واحد و لباس توجه کمتری مبذول شده برود.
دادههای حاصل از چکلیست محیطی داربستها مویرد
عملکرد خوب شرکت در رعایت ایمنی این بخرش برود.
در چکلیست مربوت به سریلندرهای تحتفشرار نشران
داده شد که این بخش نیاز به بازنگری جدی بره لحراظ
رعایت اصول ایمنی دارد به نحوی کره  75/6درصرد از
جامعه موردبررسی اعتقاد داشتند که هنگام حمل و نقرل
سرریلندرهای تحتفشررار از درپرروش مناسررب اسررتفاده
نمیشررود .همچنررین 15/7 ،درصررد از افررراد از عرردم
نگهداری کپسولها به طور مجزا ابراز نگرانی کردند.
همچنین چکلیست محیطی نشران داد کره عملکررد
دوره  ،41شماره  ،6بهمن و اسفند 4936
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آیا کارگران در زمینه واکنش در شرایط اضطراری آموزش الزم را دیده اند؟
آیا راهرو های منتهی به خروج اضطراری مسدود نیست؟
آیا دستورالعملهای تخلیه یا خروج اضطراری وجود دارد؟
آیا سرپرستی در شرایط اضطراری تعیین شده است؟
آیا مانور شرایط اضطراری به طور منظم برگزار می شود؟
مواد شیمیایی
آیا برنامه مکتوب جهت آگاهی از خطر در مکان وجود دارد؟
آیا  MSDSتمام مواد شیمیایی خطرناس در محیط کار در دسترس است؟
آیا همه ظروف مواد شیمیایی برچسب گذاری شده اند؟
آیا مواد شیمیایی به اندازه نیاز ذخیره و انبار می شوند؟
ایمنی تاسیسات الکتریکی
آیا کلیه وسایل و ادوات برقی سالم هستند؟
آیا در پاالیشگاه یا محیط کار سیم اتصال به زمین وجود دارد؟
آیا کلیه دستگاههای برقی با بدنه فلزی دارای اتصال به زمین هستند؟
آیا برای وسایل برقی قابل حمل از پریزهای ارت دار استفاده می شود؟
آیا کلیدهای الکتریکی دستگاهها با برچسب های مناسب شناسایی شده اند؟
آیا درب پستهای بر بسته است؟
آیا نصب تجهیزات الکتریکی بر اساس استاندارد می باشد؟
آیا از متخص صالحیت دار برای نصب تجهیزات استفاده می شود؟
آیا سیم کشی موقت وجود ندارد؟
آیا نواق برقی بخوبی گزارش می شود؟
آیا خاموش کننده های آتش وسایل برقی از جمله خاموش کننده های دستی (گاز کربنیک) در محیط وجود دارد؟
آیا محافظ استاندارد و تابلو خطر در محوطه هایی با خطر ولتاژ قوی وجود دارد؟
ضبط و ربط ( )House Keepingکارگاهی
آیا برنامه های مکتوبی جهت ضبط و ربط محیط کار وجود دارد؟
آیا محیط کار به طور مرتب تمیز می شود؟
آیا راههای ورود و خروج پله ها تمیز و غیر مسدود می باشد؟
آیا سطلهای زباله به طور مرتب تمیز می شود؟
آیا مواد به طور مناسب انبار شده و از چیدمان خوبی برخوردارند؟
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ایمنی محیطی شرکت در بخش تامین روشنایی چنردان
مربت ارزیابی نمی گرردد .همچنرین وضرعیت مشرابهی
برای وضعیت کنتررل صردا و ارتعراش نیرز دیرده شرد.
بااینوجود ،اکرریت پرسنل ( 74/2درصد) وسایل مناسب
حفاظت شنوایی در اختیار داشتند .چکلیسرت محیطری
ارگونومی نشان داد که عملکرد شرکت در مواردی مانند
" جلوگیری از خیرگی و انعکاس نرور برا رنر آمیرزی
دستگاها ،تجهیزات و دیوارها" " ،وجود صرندلی هرایی
برای نشستن و انجرام کرار بهصرورت کرار نشسرته"" ،
آموزش کافی و مناسب افرراد بررای اسرتفاده صرحیح از
کنترل های دستگاه" و " ارزیابی پوسجر کارگرانی کره
در معرررر عوامرررل زیررران آور ارگونرررومی" وجرررود
دو ماهنامه
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دسررتورالعملهای عملیرراتی و ایمنرری در اتررا کنترررل"
مناسررب و کررافی نبرروده اسررت .بررااینوجود شرررکت در
مواردی مانند " قرار داشتن کلیدهای کنترل ماشینآالت
و دستگاهها در حد دسرترس آسران افرراد" و " اجررای
اصول ارگونومیکی در طراحی اتا کنترل بویژه طراحری
نشانگر /کنترلگرر هرا" بره خروبی عمرل کررده اسرت.
همچنین ،این شرکت در بخش مدیریت عملکرد ایمنری
نیز وظایف خود را به خوبی انجام داده است.
بحث و نتیجه گیری
در کل یافتههای چکلیست رفتراری کارکنران نشران
داد کرره وضررعیت ایمنرری از لحرراظ ایررن چکلیسررت در
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آیا مواد قابل اشتعال و احترا در ظروف مناسب جمع آوری شده و از زباله معمولی مجزا می شوند؟
آیا کف محیط کار عاری از روغن ،آب و مواد شیمیایی می باشد؟
آیا عالئم ایمنی تمیز و خوانا هستند؟
آیا محل جمع آوری زباله در واحد تعبیه شده است؟
تسهیالت بهداشتی
آیا محیط کار و غذا خوری مجزا می باشد؟
آیا آب آشامیدنی مناسب در دسترس می باشد؟
آیا حمام و توالت و دستشویی متناسب با تعداد کارگران ،مطاب با استاندارد تامین شده است؟
آیا رخت کن و کمد های لباس در محیط کار برای تمامی کارکنان فراهم شده است؟
آیا نظافت تسهیالت بهداشتی بطور مرتب صورت می گیرد؟
آیا مواد نفتی خطرناس جهت شستشوی واحد و لباس استفاده می شود؟
داربست ها
آیا از اتصاالت مناسب برای برپا سازی داربست ها استفاده می شود؟
آیا داربست ها بخوبی مهار می شوند؟
آیا داربست ها بشکل صحیحی برپا شده اند؟
آیا داربست ها تابلوی "داربست سالم /ناق " دارند؟
سیلندر های تحت فشار
آیا روی بدنه سیلندرهای تحت فشار فرسودگی ندارد؟
آیا در هنگام حمل و نقل در پوش ( )capمناسب وجود دارد؟
آیا کپسولها به طور مجزا نگهداری می شوند؟
آیا محتویات داخل سیلندر روی آن نوشته شده است؟
روشنایی
آیا در شرکت از روشنایی مصنوعی استفاده می شود؟
آیا روشنایی محیط کار اندازه گیری شده است؟
اگر بلی ،آیا در جهت تامین روشنایی مصنوعی از چراغها و تجهیزات ضد جرقه استفاده می گردند؟
آیا سیستم روشنایی اضطراری طبیعی استفاده می شود؟
صدا
آیا شدت صدای واحد بیش از حد مجاز ( )db 19می باشد؟
آیا شدت صوت در واحد اندازه گیری شده است؟
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ایمنی در پرسنل مجتمع گاز...
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وضعیت مناسبی قرار دارد .البته بر اساس این چکلیست
افراد میبایست توجه بیشتری به مرواردی ماننرد تسرت
شیلن ها در زمان اتصال ،تست اتصاالت برقی ،نظارت
بر کار همکاران ،گزارش موارد مخاطرهآمیز ،سرالم نگره
داشتن ابزار کار در زمان استفاده ،استفاده از ماسک فرار،
کنترل داربستها در زمان استفاده و استفاده از gas test
مناسررب بررا فشررار و حرررارت داشررته باشررند .در مقابررل
چکلیست محیطی نشان داد که عملکرد ایمنی شررکت
در بخش محیطی نیاز به تجدید نظر اساسی دارد .علرت
این موضوع این است که این شرکت در بخش آموزش،
کمکهررای اولیرره ،ایمنرری ماشررینآالت ،بخررش مررواد
شیمیایی ،سیلندرهای تحتفشار ،روشنایی ،صدا ،ارتعاش
و ارگونومی ضعیف عمل کرده است .بنابراین برای ارتقاء
فرهن ایمنی در این شرکت پیشنهاد میشرود ترا حرد
امکان تجهیزات و شرایط کاری ایمرن فرراهم شرده ترا
دو ماهنامه
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کارکنان بتوانند وظایف خود را به طور ایمن انجام دهند.
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،ایمنی رفتاری افراد
شرکتکننده در این مطالعه در سطح قابرل قبرولی قررار
داشت .بااینوجود ایمنی محیطی شرکت مورد مطالعه در
سطح پایینی قرار داشت که بازنگری در ایمنی محیطری
این شرکت می توانرد از بسریاری از اتفاقرات نراگوار در
آینده جلوگیری کند .در راستای یافتههای مطالعه حاضر،
تقدیسی و همکاران در مطالعه خود با عنروان "ارزیرابی
فرهن ایمنی در یکی از پاالیشگاههای نفت بر حسرب
مدل گلر" نشان دادند کره ایمنری محیطری پاالیشرگاه
موردبررسی در سطح متوسرطی وجرود دارد .برااینوجود
 25/9درصد از کارکنان این پاالیشگاه در طرول سرابقه
کاری خود دچار حادثه ناشی از شلل شده بودند که مری
تواند نشاندهنده سطح فرهنر ایمنری پرایین در ایرن
پاالیشگاه باشد [ .]2این در حالی اسرت کره در مطالعره
دوره  ،41شماره  ،6بهمن و اسفند 4936
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آیا اقدامات کنترلی انجام شده است؟
آیا کارگران وسایل حفاظت شنوایی مناسب در اختیار دارند؟
ارتعاش
آیا در محیط کار ارتعاش وجود دارد؟
آیا ارتعاش در محیط کار اندازه گیری شده است؟
آیا مقدار ارتعاش بیش از حد مجاز می باشد؟
آیا اقدامات کنترلی انجام شده است؟
ارگونومی
آیا رن آمیزی دستگاها ،تجهیزات و دیوارها بنحوی است که از خیرگی و انعکاس نور جلوگیری نماید؟
آیا صندلی هایی برای نشستن و انجام کار به صورت کار نشسته وجود دارد؟
آیا افراد برای استفاده صحیح از کنترل های دستگاه آموزش کافی و مناسب دیده اند؟
آیا کلیدهای کنترل ماشین آالت و دستگاهها در حد دسترس آسان افراد قرار دارند؟
آیا کارگرانی که در معر عوامل زیان آور ارگونومی اند ،ارزیابی پوسجر انجام شده است؟
آیا اصول ارگونومیکی در طراحی اتا کنترل بویژه طراحی نشانگر /کنترلگر ها صورت گرفته است؟
آیا دستورالعملهای عملیاتی و ایمنی در اتا کنترل وجود دارد؟
آیا از دستورالعملهای عملیاتی و ایمنی در اتا کنترل پیروی می شود؟
مدیریت
آیا در خط مشی شرکت ،تعهد مدیریت به وضوح نسبت به ایمنی مشخ شده است؟
آیا خط مشی شرکت ساالنه مورد تجدید نظر و بازنگری قرار می گیرد؟
آیا کمیته ایمنی در شرکت وجود دارد؟
آیا مدیریت در جلسات کمیته ایمنی بطور منظم و مداوم شرکت می کنند؟
آیا مدیریت در زمینه رفع مشکالت ایمنی در جلسات تالش می کند؟
آیا واحد ایمنی بودجه جداگانه ای برای انجام رفع مشکالت ایمنی در اختیار دارد؟
آیا شرح وظایف واحد ایمنی از جانب مدیریت تدوین شده است؟
آیا طب آیین نامه حضور مدیریت در جلسات کمیته ایمنی ضرورت دارد؟
آیا واحد ایمنی مستقیما با مدیریت ارتبات دارد؟
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حاضر در پارس جنوبی تنها  7/7درصد از افرراد مطالعره
دچار حادثه مرتبط برا شرلل در طرول سرابقه کاریشران
شدند .البته در مطالعره تقدیسری و همکراران منظرور از
ایمنی محیط کار ،بررسی تجهیزات پاالیشرگاه از لحراظ
سالم و ایمن بودن و داشتن حفاظ های ایمنی تجهیزات
و همچنین نحوه رعایت بهداشت محریط در محرل کرار
کارکنان بود .در مقابل ،مطالعه کالنتری و همکراران در
سال  1352نشان داد کره فرهنر بهداشرت ،ایمنری و
محیط زیست سازمان پاالیشگاه نفت شرهید تنردگویان
تهران در سرطح قابرل قبرولی وجرود دارد و بسریاری از
نکات ایمنی چه در سطح کارکنان و چه در سطح محیط
کررار رعایررت میشررود [ .]14در مطالعرره دیگررری علرری
محمدی و همکاران فرهن ایمنی کرار را در  191فررد
شاغل در یک شرکت شوینده و پاس کننده موردبررسری
قرار دادند .در این مطالعه با توجه به نمره بدسرت آمرده
برای فرهن ایمنی ،نشان داده شد کره رعایرت اصرول
ایمنی در افراد این شرکت در سطح قابرل قبرولی وجرود
دارد [ .]19با توجه به مطالعات ذکر شده و برا توجره بره
یافتههای مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که حاکم
کردن فرهن ایمنی در محیط کرار مری توانرد از برروز
بسیاری از حادثه های ناگوار جلوگیری کنرد .برااینوجود
در برخی از مطالعات این نتیجه حاصل نشده اسرت .بره
طررور مرررال ،در مطالعرره ای در سررال  ،1350نرروری و
همکاران با کمرن ارزیابی کردن نقش فرهن ایمنری
بر حوادث و رفتارهای غیرایمن در بین کارکنان پاالیش
و پخش فراورده های نفتی ایران (منطقه مرکزی) ،هیچ
رابطه معناداری بین فرهن ایمنی و رفتارهرای نراایمن
مشاهده ننمودند .تأکید اصلی آنهرا برر شررایط محریط
کاری بود [ .]16در واقع این مطالعه نشران داد ،هرچنرد
فرهن ایمنی در کارکنران پراالیش و پخرش فرراورده
های نفتی ایران پایین میباشد اما این عامل سبب برروز
رفتارهررای نرراایمن در آنهررا نمیشررود .بررااینوجود در
بسیاری از مطالعات دیگر نشان داده شده است که ایجاد
فرهن ایمنی سبب ایمنی پایدار در محیط کار میشرود
[ .]17مهدوی و مسیح در سال  1316ضمن روند تشریح
شکل گیری نیاز انسان ها به ایمنری ،نشران دادنرد کره

ایجاد فرهن ایمنی در بین کارکنان معادن اهمیرت بره
سزایی دارد .طب توصیه آنها ،با دقت در محیط کراری
و عوامل ایجاد فرهن مناسب ،می توان جو ایمنی را در
معدن و صنعت مربوطه ایجاد نموده و جهت تقویت جرو
ایجاد شده و تبدیل آن بره فرهنگری پایردار و مناسرب،
ایمنی پایدار محیط کاری را تضرمین نمرود [ .]17البتره
برخی از مطالعات نشان دادند که حفظ ایمنی یرا ایجراد
فرهن ایمنی در برخی از بخش هرا اهمیرت بیشرتری
نسبت به سایر بخش ها دارد .در این رابطره عباسرپور و
همکاران در مطالعه خرود برا عنروان بررسری خطرهرا و
ارزیابی ریسک  HSEفازهای ساخت تا تولید پروژه های
صنعت نفت و گاز (مطالعه مروردی شررکت پتروپرارس)
نشان دادند که توجه به برخی موارد مانند وجود کلینیک
درمانی مجهز ،حفاظت از محیط زیست ،ایمنی تجهیزات
باالبرنده و حامل ،سیستم مجروز کراری ،نحروه صرحیح
داربست بندی و کار در ارتفاع ،ایمنی کار با جرثقیل ها و
تمیزکاری و نظافت محل کار از اهمیت باالتری نسربت
به موارد ایمنی دیگر دارد [.]11
همچنین شواهد نشان می دهند کره فرهنر ایمنری
مطلوب  ،عاملی است که به موجب آن ،کلیره کارکنران،
اعم از مدیر عامل تا کارگران ساده ،متعهد می شوند که
سهم عمده ای را در ایمنی خود و همکاران دیگر داشته
باشند .توجه به فرهن ایمنی جایگاه ویژهای در نگرش
نوین به ایمنی دارد .فراهم کردن انگیزه ،روحیه مالکیت،
مسوولیت و پاسخگو بودن در افراد ،التزام عملی مدیران
به اصل اولویت ایمنی بر سایر جنبه هرا نظیرر تولیرد ،از
جمله ویژگی های یک سرازمان دارای فرهنر ایمنری
است .در ایرن سرازمان ریشره هرای وقروع رویردادهای
کوچک کره مولرد حروادث هسرتند شناسرایی و بریاثرر
میگردند .روحیه انتقاد و پرسشگری برر پرسرنل حراکم
است و یک محیط دور از سرزنش نسربت بره خطاهرای
انسانی فراهم آورده شده است [ .]20 ،15در بسریاری از
مطالعات نیز نشان دادند که مداخله آموزشی در رابطه با
فرهن ایمنی می توانرد سربب بهبرود عملکررد ایمنری
کارکنان شود .محمدی زیدی و همکاران در دو مطالعره
در سررالهای  1351و  1352نشرران دادنررد کرره مداخلرره
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میشود:

 .1برگزاری کالسهای آموزشی در رابطه با موضروع
فرهنر ایمنری و رفتارهرای ایمرن و تعیرین محتروای
آموزش ایمنی از طریر نیازسرنجی آموزشری و تجزیره
وتحلیل شللی
 .2تشکیل تیم های مسلط و مجرب در امور  HSEبه
منظور نظارت بر فعالیت های مرتبط با  HSEدر شرکت
 .3بررسی محیط کاری واحردهای شررکت بهصرورت
مستمر و رفع مشکالت محیطی در اسرع وقت از طررف
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آموزشی بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامره ریرزی
شده قادر است آگاهی ،نگرش ،هنجار انتزاعی و کنتررل
رفتاری درس شده کارگران را دربراره رفتارهرای نراایمن
تلییر دهد و موجب بهبود عملکرد ایمنی آنها شود [،21
 .]22حلوانی و همکاران در سال  1351در مطالعه خرود
در صنایع فوالد یزد نشان دادند که بهبود فرهن ایمنی
در کارکنان می تواند سبب ارتقاء ایمنی آنها شود [.]23
مطالعه حاضر محدودیت هایی داشته که باید آن را در
نظر گرفت .این مطالعه بهصورت توصیفی بروده و نمری
تواند ارتبات بین متلیرهرای مختلرف را ارزیرابی کنرد و
صرفاً به پایش وضع موجود از لحراظ ایمنری رفتراری و
محیطی پرداخته است .هرچند ،پایش فرهن ایمنری در
صنایع به نوعی کلیه اقدامات مدیریت ایمنی را ارزیرابی
نموده و نگرش کلی سیستم را نسبت به ایمنی مشخ
می نمایرد [ .]23یکری دیگرر از محردودیت هرای ایرن
مطالعه ممکن است ترس افراد از ارائه اطالعات واقعری
در مورد شرایط کاری باشد و در تفسیر یافتههای مطالعه
حاضر ایرن مرورد بایرد درنظرر گرفتره شرود .همچنرین
فرهن ایمنی دارای ابعاد مختلفری میباشرد و در ایرن
مطالعه تنها دو بعد از آن یعنی بعرد رفتراری و محیطری
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باالی این مطالعه میباشد.
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Abstract
Background and aims: Safety in companies related to oil and gas is very important. Hence,
the purpose of current study is to assess safety culture using behavioural and environmental
forms in staffs of South Pars Gas Company.
Methods: Totally, 1000 participants were randomly selected for this descriptive study from
different parts of South Pars Gas Company. After selection of participants, demographic
data were collected from each participant and behavioural and environmental forms based
on Geller model were completed for all individuals through interview.
Results: Totally, one hundred persons with mean age of 30.33 ± 4.59 years participated in
this study. Findings from behavioural form showed that safety status is in an appropriate
condition, although some safety items in this form should be paid more attention. Findings
from environmental form showed that this company not have appropriate function in some
items including education, first aids, equipment safety, chemical substances, pressured
cylinders, lighting, sound, vibration, atmospheric condition and ergonomics. Therefore, an
appropriate plan is necessary to promote safety culture for these items.
Conclusion: This study showed a good condition for behavioural safety status of South Gas
company staffs, but no appropriate condition was seen for environmental safety status.
Therefore, this condition should be more attention by the company's managers.
Keywords: Iran, Safety Management, Safety.
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