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بررسی ارتباط بین درک ریسک حوادث شغلی کارکنان پمپبنزینهای اهواز
سعید خواجوی ،1،2لیال ابراهیمی قوام

آبادی*2

تاریخ دریافت59/17/70 :

تاریخ ویرایش56/70/14 :

تاریخ پذیرش56/79/16 :

چکیده
زمینه و هدف :وقوع حوادث ناشی از کار هر ساله تأثیر بسزایی بر بهرهوری کارگران و در نهایت بر اقتصاد جامعه میگذارد .برآورد شده هر سال دو میلیون کاارگر
در سرتاسر دنیا به دلیل حوادث ناشی از کار فوت میکنند و تقریباً  177میلیون حادثه شغلی هر سال در سراسار دنیاا اتفاا مایافتاد .درک ریسا باهعنوان زیار
مجموعهای از فرهنگ ایمنی تصویر لحظهای ادراکات ایمنی افراد از سازمان را نشان میدهد .از آنجا کاه باهعنوان یا واقعیات ،تحقیقاات نشاان داده کاه درک
ریس حوادث شغلی رفتار ایمن را بهصورت مستقیم و غیر مستقیم متأثر میکند ،هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه میاان درک ریسا حاوادث شاغلی کارکناان
شاغل در جایگاههای سوختگیری با عملکرد مدیریت  HSEجایگاههای شهر اهواز در سال  1059میباشد.
روش بررسی :با استفاده از تکنی  ،PHAتعداد  94موقعیت خطرناک شغلی در پمپ بنزین شناسایی گردید .سپس ،پرسشنامه درک ریسا حاوادث شاغلی در
مقیاس  1-9لیکرت در میان  52نفر از کارگران پمپ بنزین توزیع گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 19آنالیز گردید .همچنین ،عملکرد مادیریت HSE
پمپ بنزینها با استفاده از تکنی  BSCارزیابی شد و برای بررسی رابطه میان درک ریس حوادث شغلی با عملکرد مادیریت  HSEاز آناالیز رگرسایون خطای
چند متغیره استفاده گردید.
یافتهها :نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درک ریس کارگران در سطح خوب  02/2درصد و عملکرد مدیریت  HSEپمپ بنزینها در سطح خوب  69درصد
میباشد و در نهایت مشخص شد ارتباط میان درک ریس حوادث شغلی و عملکرد مدیریت  HSEی رابطه معنادار و مثبت است و هر چه افراد درک بهتاری از
خطر داشته باشند ،نمره عملکرد مدیریت  HSEافزایش خواهد یافت.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،مشخص گردید که درک ریس مثبت با کاهش مواجهه با خطرات مرتبط است .همچنین مدیریت  HSEمیتواند بر
روی بهبود درک ریس در محیط کار مؤثر باشد .این مطالعه چارچوبی جهت برنامهریزیهای کالن مدیران  HSEبه منظور حفاظات از کاارگران و پیشاگیری از
وقوع حوادث شغلی را فراهم میآورد.
کلیدواژهها :پمپ بنزین ،آنالیز مقدماتی خطر ،درک ریس  ،حادثه شغلی ،کارت امتیازی متوازن ،اهواز.

مقدمه
سازمان بینالمللی کار حادثه شاغلی را باهاینترتیب
معرفی کرده است :حادثه شغلی ی واقعه برنامهریزی
نشده و غیرمنتظره ناشی از کاار اسات کاه منجار باه
مرگ ،بیماری یا آسیب ی یا چند کارگر میشود .این
حوادث شغلی دارای هزینههای اقتصادی بسیار باالیی
میباشند .حوادث شغلی تأثیر مهمی بر جوامع انساانی
دارند و هزینههای باالیی را بر سیستم اجتمااعی یا
کشور وارد میکنند و منجر به غیبت از کار و بهرهوری
پایین میشوند ] .[1این حوادث در حال حاضر سومین
علت مرگومیر در جهان محسوب میشوند و بهعنوان
یکاای از مهمتاارین عواماال خطاار بهداشااتی ،ایمناای،

اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و درحالتوساعه
معرفاای شاادند ] .[2اکثاار حااوادث ناشاای از کااار
قابلپیشگیری بوده و عالوه بر اینکه میتوانناد مناتج
به ناتوانی ،کاهش درآماد و تغییار در کیفیات زنادگی
کارگران و خانواده آنها شوند ،تأثیرات درخور تاوجهی
را نیاااز بااار میااازان تولیااادات و اقتصااااد کشاااورها
میگذارند] .[0طبق گازارش ساازمان بینالمللای کاار
حدود  207میلیون صادمه و حادود  2میلیاون مارگ
مرتبط باا کاار ،هار سااله در جهاان ر میدهاد].[4
ازآنجاکه اینگونه حوادث بهصورت بالقوه قابلاجتنااب
میباشااند ،رخاادادهای آنهااا توصاایفی از بیتااوجهی،
بیعدالتی و عدم رعایت قوانین میباشد] .[9مطالعاات
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با عملکرد مدیریت  HSEجایگاهها در سال 5931
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خسااارتهای جبرانناپااذیر ،منجاار بااه اخااتالل در
خدمترسانی به شهروندان ،میشاود .در نتیجاه بارای
پیشااگیری از وقااوع ایاان سااوانح بایااد برنامااهریزی
کرد] .[11با تولید روزافزون خودرو ،نیاز باه اساتفاده از
سوخت نیز با رشد چشمگیری روبهرو بوده است ،لیکن
تعداد جایگاههاای عرضاه ساوخت باه هماان نسابت
افزایش نیافته و ایان امار سابب شالوغی بیشاتر ایان
جایگاهها شده است .از طرفی اکثر جایگاهها در فضای
شهری و در مجاورت اماکن مسکونی و تجاری احداث
شدهاند کاه سابب افازایش ریسا حاوادث گردیاده
اساات] .[12سیساااتم ماادیریت  HSEجایگاههاااای
سوختگیری میبایست از زمان طراحی و ساخت ی
جایگاه ،پیادهسازی گردد بهنحویکه اصاول ایمنای در
ساااختار جایگاااه ،در نصااب تأسیسااات الکتریکاای و
مکانیکی جایگاه ،در مکان استقرار جایگااه ،در نصاب
تجهیزات حفاظتی و کنترلی باهطور کامال ارزیاابی و
پیادهسااازی گااردد .از عمااده حااوادث جایگاههااای
سوختگیری بحث حریق و انفجاار در ایان جایگاههاا
میباشد .دو عامل بسیار مهم در بروز حریق و انفجاار،
استعمال دخانیات و اساتفاده از تلفان هماراه در حاین
سوختگیری خودرو میباشاد] .[10لاذا باا توجاه باه
بحرانی بودن حوادث مرباوط باه جایگاههاای عرضاه
سوخت ،هدفی که در این پژوهش دنبال شاد بررسای
ارتباااط بااین درک ریس ا حااوادث شااغلی کارکنااان
پمپبنزینهااای اهااواز بااا عملکاارد ماادیریت HSE
جایگاههااا بااود و ضااروری اساات از نتااایج حاصااله در
برنامهریزیهای محیطهای کااری در ایاران اساتفاده
گردد.
روش بررسی
این مطالعه در پمپبنزینهای خصوصی اهواز انجام
گرفاات و طاای آن خطاارات و ریساا های کاااری
پمپبنزینها با استفاده از تکنی آنالیز مقدماتی خطار
 PHAشناسایی گردیاد .ساپس از پرسشانامه محقاق
ساااخت درک ریس ا حااوادث شااغلی جهاات تعیااین
وضعیت درک ریس کارکنان جایگاهها استفاده شد و
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قبلی نشان دادهاند که خطار حاوادث شاغلی در افاراد
تازهکار باالتر میباشد .احتمال رخاداد مصادومیتهای
شغلی در نوجوانان و جوانان نسبت باه افاراد مسانتر
بسیار بیشتر است] .[6جهت تاأمین و ارتقااس ساالمتی
شاغلین در ی جامعه ،اولین قدم برای برناماهریزی و
پیشگیری از حوادث ،شناخت عوامال ایجااد خطار در
مشاغل و محیطهای کاری میباشد] .[0بیشترین افراد
حادثهدیده زیر  09سال سن دارند و بیشترین روز کاری
ازدسترفته ناشی از حوادث نیز متعلق به همین گاروه
سنی است ] .[8درک کارکناان از ریسا های شاغلی
موجود بر رفتار ایمنی آنها تأثیر قابلتوجهی دارد ،باه
همین دلیل پژوهش در زمینه درک ریس در محایط
کار توجه پژوهشگران زیادی را باه خاود جلاب کارده
است .در ارزیابی متخصصین از ریس  ،بیشتر بر میزان
پیامدهای حادثه یعنی خسارات جانی و ماالی متمرکاز
میشود ،درحالیکه درک ریس فردی به فاکتورهایی
نظیر قابل پیشبینی بودن خطر ،درجه کنترل بر میزان
مواجهه و پیامدهای آن و همچنین آشنا بودن افاراد از
پتانسیل پیامدهای مواجهه میباشاد .علیارغم اهمیات
درک ریساا  ،فرآیناادهای روانشناساای وابسااته بااه
قضاوتهای ریس افراد باهخوبی تحلیال نمیشاود.
اغلب افراد قضاوت درستی از میزان ریسا ها ندارناد.
درک ریس و شناخت حوادث شغلی برای به حاداقل
رساااندن آساایبهای ناشاای از مخاااطرات از اهمیاات
فراوانی برخوردار است] .[5چنین اسات کاه توجاه باه
برنامههای پیشگیرانه و آموزش اهمیات فراوانای پیادا
میکند .برنامههایی که در نتیجه اجارای آن ،میتاوان
امیدوار بود انسانها در مواجهه با خطر ،از آمادگی الزم
برخوردار باشند و درعینحال با مدیریت صحیح ،HSE
ریس ناشی از احتمال وقوع حوادث شغلی در محایط
کار تا حد ممکن پایین بیایاد ] .[17اساتاندارد ایمنای
جایگاههای سوختگیری به عواملی همچون تجهیزات
فناای ،درک ریساا حااوادث شااغلی و مهارتهااای
حرفهای کارکنان بارای باهکارگیری و سارعت اقادام
برای اطفای حریق بستگی دارد .وقاوع حاوادثی نظیار
انفجار مخاازن ساوختی جایگاههاا ،عاالوه بار ایجااد
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پس از آن عملکرد مدیریت  HSEجایگاههاا باا مادل
کارت امتیازی متوازن  BSCمورد ارزیابی قرار گرفته و
در نهایت از آزمون آماری رگرسیون خطی چند متغیره
جهت بررسی ارتباط درک ریس کارکنان با مادیریت
 HSEجایگاهها استفاده شد.
مکان و جمعیت مورد مطالعه :تا پایان سال  1054در
محدوده شهری اهواز تعداد  27جایگاه خصوصی تا
منظوره عرضه سوخت بنزین مشغول به فعالیت بودهاند
که بار اسااس اطالعاات کساب شاده در بازدیادهای
میدانی در این جایگاهها در مجموع حدود  127کاارگر
بهصورت شیفتی مشغول به کار بودند .لذا با توجاه باه
جامعه آماری  127نفاره ،بار اسااس جادول مورگاان،
حجم نمونه  52نفر تعیین شد که بهصاورت تصاادفی
تعداد  52پرسشنامه درک ریس حوادث شغلی در بین
کارگران این جایگاهها توزیع گردید.
فرآیندهای شغلی ی پمپ بنزین :در مطالعه حاضر
 4فرآیند اصلی ی پماپ بنازین ماورد بررسای قارار
گرفت .فرآیندهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل
 -1تخلیه سوخت از تانکر -2 ،ذخیرهسازی سوخت در
مخااازن -0 ،توزیااع سااوخت و  -4انجااام تعمیاارات،
نگهداری و اصالح بودند.
اجرای آنالیز مقدماتی خطر  :PHAبارای شناساایی
موقعیتهای خطرناک شغلی و ارزیابی ریس آنها در
جایگاههای عرضه سوخت بنزین در سطح شهر اهاواز
از روش آنالیز مقدماتی خطار  PHAاساتفاده گردیاد.
روش  PHAیاا روش مرسااوم باارای شناسااایی و
ارزیابی ریس های موجود سیستم میباشد .سادهترین
دستورالعمل انجام  PHAبه شرح ذیل است:
 -1شناسایی منابع با ارزش بارای محافظات نظیار
پرسنل ،تسهیالت ،تجهیزات ،بهرهوری ،اهداف تسات
یا ماموریت ،محیط و غیره.
 -2تعریف سطوح ریس قابل قبول.
 -0شناسایی و تائید خطرات سیستم .خطرات باید از
روی نتایج آنها تشخیص داده شده و با اصاطالحات
منبع (خطر) ،مکانیسم (فرآیند) ،پیامد (نتیجه) تشاریح
شوند.

 -4ارزیابی احتمال و شدت بدترین مورد قابال درک
برای هر خطر و هدف (جدولهای شماره  1و .)2
 -9ارزیابی ریس خطرات شناسایی شده با استفاده
از ماتریس ارزیابی ریس (جدول شماره .)0
 -6طبقهبنادی ریسا های شناساایی شاده یاا
غیرقابلقبول بودن و توسعه اقادامات پیشاگیراننده در
صورت قابل قبول نباودن آنهاا .در جادول شاماره 4
نشان داده شده است.
 -0سااپس حاصلضاارب شاادت و احتمااال طبااق
معیارهای گفته شده بهصورت زیر ارزیابی میشود.
 -8ارزیابی مجدد ریسا پاس از اجارای اقادامات
پیشگیرانه.
 -5تعیین اینکاه آیاا اقادامات پیشاگیرانه خطارات
جدیدی را ایجاد میکنند؟ در این صورت الزم خواهاد
بود اقدامات پیشگیرانه جدیدی وضاع شاده و ریسا
مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد].[14
تهیه پرسشنامه درک ریس حوادث شغلی و ارزیابی
درک ریس ا  :پااس از شناسااایی و ارزیااابی ریس ا
موقعیتهای خطرناک شغلی پمپبنزینهای خصوصی
سطح شاهر اهاواز ،پرسشانامه درک ریسا حاوادث
شغلی بر اساس موقعیتهای خطرناک شناسایی شاده
طراحااای کاااه طااای آن میااازان درک کاااارگران از
موقعیتهای خطرناک شغلی خویش ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .این پرسشنامه دارای دو بخش اصلی بوده کاه
در بخش اول ،اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری
مطالعه از قبیال سان ،ساطح ساواد ،وضاعیت تأهال،
وضعیت بیمه ،سابقه کار اخذ گردید و در بخش دوم باا
معرفی مهمترین ریس ها و عوامل خطر شغلی ،میزان
احساس خطار کاارگر از ایان موقعیتهاای خطرنااک
پرسیده شد که پاسخها در این بخش در مقیاس 1 – 9
طیف لیکرت بوده و ایشان از بین گزینههای خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد یا گزیناه را انتخااب
نمودند که به پاسخها به ترتیب نمارات  1تاا  9تعلاق
گرفت .به جهت اخاذ درساتترین پاساخها ،ساؤاالت
پرسشنامه به روش انجام مصاحبه ،پرسیده شد.
روایی و پایایی پرسشنامه :سؤاالت پرسشنامه محقق
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توضیح موارد
احتمال وقوع آن به طور مکرر تجربه شده است.
در طول عمر ی سیستم چند بار ر می دهد.
احتمال وقوع آن در طول عمر ی سیستم بعضی از اوقات می باشد.
احتمال وقوع آن در طول عمر ی سیستم خیلی کم است.
ممکن نیست رخداد آن تجربه شده باشد.
جدول  -0ماتریس ارزیابی ریس
ارزیابی

ریس
احتمال وقوع

شدت اثر

RPN
عدد ریس

تغییرات زمانی
به طور مداوم تجربه شده است.
مکرراً ر خواهد داد.
چندین مرتبه ر خواهد داد.
غیر محتمل اما انتظار رخداد معقوالنه است.
رخداد غیر محتمل اما امکان دارد.

[14] PHA
اقدامات

مدیریت و کنترل ریس

سطح ریس

1
2
0
جدول  -4معیارهای مدیریت ریس
رتبه ریس

سطح ریس

1A/1B/1C/2A/2B/3A

Hi

3C/3B/2D/2C/1D

M

1E/2E/3D/3E/4A/4B
4D/4E/4C

L

ساخت از جنباههای مختلاف از قبیال »سااده و روان
بودن«» ،واضح و شفاف باودن« و »مارتبط باودن باا
موضوع» مورد بررسی دو نفر از کارشناسان باا ساابقه
مرتبط و دارای مدرک تحصیلی مرتبط در حوزه HSE
قرار گرفته و پس از انجام اصاالحات الزم ،روایای آن
مورد تأیید قرار گرفات .همچناین باه منظاور بررسای
پایایی پرسشنامهها از تحلیل آلفاای کرونباا اساتفاده
شد .به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه تحقیق ،تعداد
دو ماهنامه

[14] PHA
معیار تصمیم گیری
غیر قابل قبول
فوراً باید اقدامات اصالحی صورت پذیرد.
نامطلوب ،اقدامات اصالحی باید انجام شود تا
احتمال وقوع این ریس کم شود.
قابل قبول با تجدید نظر
قابل قبول بدون تجدید نظر

رنگ
قرمز
زرد
سبز

 27عدد پرسشنامه بین کارگران بهطور تصادفی توزیع
و جمعآوری شد و سپس با استفاده از نرمافازار SPSS
نسخه  ،15مقدار آلفای هر ی از سؤاالت بااالی 7/0
تعیین گردید و نهایتاً مجموع ضاریب آلفاای کرونباا
این پرسشانامه 7/82 ،محاسابه شاد کاه در محادوده
پایایی مطلوب قرار دارد.
ارزیابی عملکرد مدیریت  HSEبر اساس مدل کارت
امتیازی متوازن  :BSCدر این پژوهش ابتدا بر اسااس
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نوع خطر

طبقه

تعریف نوع رویداد
بسیار مضر یا مخرب بالقوه سامانه
خسارات مادی و آسیب های محیط زیستی و در هم ریختگی شدید محیط زیستی
حوادث جزئی و یا آسیب جزئی به محیط زیست
خطر نداشته ،آسیب به محیط زیست کمتر از جزئی

08

سعید خواجوی و همکار

شکل  -2مدل ارزیابی عملکرد استراتژی

مطالعه استانداردها و مدلهای موجود در زمینه ارزیابی
عملکرد استراتژی مدیریت  HSEو پاس از بررسای
ویژگیهای ماورد مطالعاه ،از مادل ارزیاابی عملکارد
مدیریت  HSEبار اسااس کاارت امتیاازی متاوازن و
جداول و پیوستهای آن که ناصری و همکااران ()50
در مطالعه خویش طراحی کرده بودند ،استفاده گردیاد.
مدل  BSCدر حالت عادی از  4الیه رشد و یادگیری،
فرآیندهای داخلی ،مشتریان و مالی تشکیل شده است
لیکن با توجه به اینکاه ساالمتی و جاان کارکناان و
همچنین حفظ محیط زیست به های وجاه از اهاداف
مالی مدیران ،کماهمیت -تار نیسات ،لاذا در طراحای
مدل پیشانهادی بارای ارزیاابی عملکارد اساتراتژی
 ،HSEالیه مالی (منافع سهامداران) از باالترین سطح
دو ماهنامه

 HSEبر اساس کارت امتیازی متوازن ][19

ی الیه به پایین تر آمده و بهعنوان قسامتی از الیاه
ذینفعان طراحی شده است (شکل .[19] )1
بنابراین ،مدل پیشنهادی ارزیابی عملکارد مادیریت
 HSEی الیه کمتر از چارچوب پیش فار کاارت
امتیازی متوازن داشته و از سه الیه (شکل  )2تشاکیل
شده است که در ادامه (جدول  )9به توضیح هر ی از
الیه ها خواهیم پرداخت].[19
الیه ذینفعاان :در الیاه ذینفعاان سیساتم مادیریت
 HSEاز منظر ارزشی که بارای ذینفعاان خاود ایجااد
میکند ،سنجیده میشود .قبل از توضیح بیشاتر ،شااید
بهتر باشد که جایگاه کلای ایمنای ،بهداشات و محایط
زیست را در ارزش آفرینی برای ی سازمان مشخص
کنیم تا بتوانیم ذینفعان اصلی سیستم مدیریت  HSEو
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شکل  -1تغییرات ایجاد شده در مدل پیش فر

کارت امتیازی متوازن برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت [19] HSE

بررسی ارتباط بین درک ریس

ارزش های قابل ارائه به ذینفعان منوط به دستیابی باه
اهاداف الیاه فرآینادها اسات و لاذا بایاد عملکارد
فرآیندهای سیستم مدیریت  HSEرا در شاخص هاای
ارزیابی عملکرد  HSEسنجید].[19
الیه رشد و یادگیری :در الیه رشد و یاادگیری بایاد
سازمان را از منظر بسترها و دارایی های نامشهودی که
برای توسعه  HSEمهیا کرده است ،سانجید .دارایای
های نامشهود شامل موارد متنوعی نظیر حق احتاراع،
حق امتیاز ،دانش نیروی کار ،شیوه رهبری و نظام های
اطالعاتی سازمان بوده و میتوان آنها را در سه دسته

جدول  -9معیارهای مدل ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی متوازن به همراه اهداف استراتژی ][19
ردیف
1

الیه
ذینفعان

2

فرآیندهای
داخلی

0

رشد و
یادگیری

شماره شاخص
1

معیار ارزیابی
ارزش قابل ارائه به کارکنان

2

ارزش قابل ارائه به مشتریان

0
4

ارزش قابل ارائه به سهامداران
ارزش قابل ارائه به سایر ذینفعان (جامعه و دولت)

9

توسعه خط مشی و اهداف استراتژی

6

سازماندهی و تأمین منابع جهت مدیریت موفق
 HSEدر سازمان
مدیریت ریس در حوزه HSE

8

برنامه ریزی و طراحی سیستم های الزم جهت
استقرار اصول  HSEدر سازمان
اجرا و پایش سیستمهای طراحی شده HSE

17

ممیزی و بهبود معیارهای عملکردHSE

11

سرمایه سازمانی در حوزه HSE

12

سرمایه اطالعاتی در حوزه HSE

10

سرمایه انسانی در حوزه HSE

0

5

دو ماهنامه

اهداف استراتژی
حداقل کردن خطرات و آسیب های محیط کار
افزایش رضایت کارکنان از محیط کار
ارتقای برند سازمان
افزایش ایمنی و کیفیت محصوالت
ارائه محصوالت دوستدار محیط زیست
افزایش سود
حفظ و ارتقای محیط زیست ملی و بین المللی
رعایت قوانین و مقررات ملی و محلی مرتبط با HSE
نهادینه کردن و بهبود سیاست اقدام پیشگیرانه
تعالی سیستمهای مدیریت  HSEدر سطح گروه
تعالی سیستمهای مدیریت  HSEدر سطح گروه
حداقل کردن خطرات و آسیبهای محیط کار
تعالی سیستم های مدیریت  HSEدر سطح گروه
تعالی سیستم های مدیریت  HSEدر سطح گروه
حداقل کردن خطرات و آسیبهای محیط کار
تعالی سیستم های مدیریت  HSEدر سطح گروه
نهادینه کردن و بهبود سیاست اقدام پیشگیرانه
تعالی سیستم های مدیریت  HSEدر سطح گروه
افزایش تعهد مدیریت ارشد سازمان در حوزه HSE
ارتقای دانش سازمان در حوزه خط مشی HSE
ارتقای فرهنگ ایمنی و سالمت
بهبود مستمر مستند سازی و کنترل مستندات HSE
توسعه بسترهای اطالع رسانی و ارتباطات در حوزه HSE
افزایش مشارکت کارکنان در ارتقای عملکرد HSE
ارتقای آموزش افراد در حفظ سالمتی و محیط زیست
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نقش دقیق تر هر ی از اجازاس مادیریت  HSEرا در
تحقق استراتژی های بنگاه مشخص کنیم .بهطور کلی
میتوان گفات کاه مادیریت  HSEجازس فرآینادهای
قاانونی و اجتمااعی یا ساازمان باوده و بار اسااس
چارچوب کارت امتیازی متاوازن ،در الیاه فرآینادهای
داخلی قرار می گیرد ].[16
الیه فرآیندها :الیه اصالی ارزش آفرینای در نقشاه
استراتژی  ،HSEالیه فرآیندها میباشد .در واقع بدون
انجام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با مدیریت HSE
در ی بنگاه ،هی ارزشی خلق نمیشود و تحقق کلیه

حوادث شغلی کارکنان پمپ بنزینهای...

05

47

سعید خواجوی و همکار

یافتهها
نتایج حاصل از اجرای  :PHAاین مطالعه باا هادف
شناسایی و ردهبندی موقعیتهاای خطرنااک شاغلی و
رویدادهای بالقوه به روش آنالیز مقدماتی خطر بر روی
یکی از پمپبنزینهای خصوصی منتخب ساطح شاهر
اهواز با هماهنگی مسئوالن مربوطه انجام گرفت .بدین
منظور ابتدا منابع با ارزش شناساایی و فهرسات شاده،
سپس سطوح ریس قابل قبول و گستره مورد ارزیابی
تعریف گردید .در مرحله بعد موقعیاتهاای خطرنااک
سیسااتم شناسااایی و سااطح و تعااداد موقعیتهااای
خطرناک با استفاده از برگه کار روش  PHAمحاسبه و
در مجموع  94موقعیت خطرناک شغلی شناسایی شاد.
در مطالعه حاضر  4فرآیناد اصالی یا پماپ بنازین
شامل  -1تخلیاه ساوخت از تاانکر -2 ،ذخیرهساازی
سااوخت در مخااازن -0 ،توزیااع سااوخت و  -4انجااام
تعمیرات ،نگهداری و اصالح مورد بررسی قارار گرفتاه
که بیشترین و کمترین موقعیتهای خطرنااک شاغلی
مربوط به فرآیند توزیع سوخت باا  28ماورد و فرآیناد
تعمیرات ،نگهداری و اصالح با  6مورد به دسات آماد.
در بین فرآیندهای مختلاف نیاز بیشاترین و کمتارین
میزان سطح موقعیت خطرنااک غیرقابالقبول و قابال
قبول بدون تجدیدنظر به ترتیب در فرآینادهای توزیاع
سوخت ( 10مورد) و ذخیرهساازی ساوخت در مخاازن
(صاافر مااورد) مشاااهده شااد .درصااد و مقاادار کلاای
دو ماهنامه
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زیر تقسیم بندی نمود].[16
سرمایه انسانی :در دسترس بودن مهارتها ،استعداد
و دسااتورالعملهای الزم باارای تحقااق اهااداف
استراتژی .
سرمایه اطالعااتی :در دساترس باودن نظاام هاای
اطالعاتی ،زیرساخت ها و سیستم های دانش که برای
پشتیبانی از استراتژی الزم است.
ساارمایه سااازمانی :دارایاایهااای سااازمان در زمینااه
فرهنااگ ،رهبااری ،هماااهنگی و کااار تیمای از جملااه
داراییهای نامشهودی است که جزس سرمایه ساازمانی
محسوب میشوند.

موقعیتهااای خطرناااک شااغلی در سااطوح مختلااف
ریس  ،در میان  94موقعیت خطرناک شغلی شناسایی
شده به ترتیب شامل  25مورد در سطح غیرقابالقبول،
 18مورد در سطح ناامطلوب 2 ،ماورد در ساطح قابال
قبول با تجدیدنظر و  9مورد در سطح قابل قبول بدون
تجدیدنظر مشاهده شد .بر طبق این مطالعه بیشاترین
تعاااداد موقعیتهاااای خطرنااااک شاااغلی در ساااطح
غیرقابلقبول ( 25مورد و  )%94قرار داشت .همچناین
موقعیتهای خطرناک «استعمال دخانیات»« ،مکالماه
با تلفن همراه» و «کارهای غیرمجاز پرسنل» بیشترین
نمره ریس ( )1Aرا به خود اختصاا دادناد .اغلاب
موقعیتهای خطرناک شغلی شناساایی شاده ناشای از
مشکالت مادیریتی (عادم آماوزش مناساب پرسانل،
شیفت کاری نامناساب ،عادم رعایات دساتورالعملها،
شاارایط کاااری نامناسااب) ،مشااکل در کنترلهااای
مهندسی (روشنایی نامناسب ،وجود اشاکاالت فنای در
تجهیزات) و در نهایت عدم استفاده از لاوازم حفاظات
فردی مناسب باود .باا انجاام ایان مطالعاه ،عوامال و
زمینههای مخدوشکنناده ایمنای در فراینادهایی کاه
ریس باالیی داشتند شناسایی شد .لذا جهت کااهش
سطح ریس  ،ارتقاس سطح ایمنی ،بهبود شرایط کاار و
افزایش بهرهوری و تولید ،راهکارهایی نیز پیشنهاد شد
که شامل :آموزش مناسب پرسنل در رابطه باا مسائله
ایمنی مرتبط با حیطه کااری آنهاا و همچناین روش
صحیح انجام کاار و نظاارت بار رعایات ایان نکاات،
بازرساای و کنتاارل مااداوم و دورهای تجهیاازات اطفاااس
حریق بر طبق دستورالعمل ،استفاده از افاراد باا تاوان
جسمی متناسب با حیطه شغلی آنها ،استفاده از افاراد
دارای درک ریس ا باااال ،تعمیاار و تعااوی بااهموقع
تجهیزات فرسوده ،مجهز کردن دستگاههای برقی باه
سیستم ارت جهت جلاوگیری از اتصاال بدناه ،بازدیاد
روزانااه از تجهیاازات و در نهایاات قاارار دادن وسااایل
حفاظت فاردی مناساب بارای پرسانل و نظاارت بار
استفاده صحیح از آنها میباشد.
آنالیز نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه درک ریسا
حوادث شغلی :نتایج نشان داد که بازههای سنی  29تا

بررسی ارتباط بین درک ریس

آلوده جایگاه» و «مکالمه با تلفن همراه» به ترتیب باا
 %82 ،%80و  %81بیشااترین میاازان درک ریساا و
پرسشهای مربوط به خطرات «سرقت اموال جایگاه»،
«کار کردن مداوم در سرما ،گرما یاا رطوبات زیااد» و
«کار کردن مداوم در محیط پر سر و صدا» به ترتیاب
با  %69 ،%61و  %69کمترین میازان درک ریسا را
به خود اختصا دادند.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،پاسخ به ساؤاالت
 16گانه درک ریس حاوادث شاغلی از  1تاا  9نماره
دهی شدند ،بنابراین حداکثر نمره درک ریسا  ،نماره
 87تعیین گردید .بدین ترتیب دیتاهای جمعآوری شده
در  9بازه «نمره  1تا  16و درصد  1تا « ،»27نمره 10
تا  02و درصد  21تا « ،»47نمره  00تاا  48و درصاد
 41تا « ،»67نمره  45تاا  64و درصاد  61تاا  »87و
«نمره  69تا  87و درصد  81تاا  »177تقسایم بنادی
شدند .پس از انجام آناالیز دیتاهاای جماعآوری شاده
پرسشنامه درک ریس حوادث شغلی ،میاانگین درک
ریس کارگران شاغل در جایگاههای خصوصی عرضه
سوخت بنزین در سطح شاهر اهاواز ،نماره  90/826و

جدول  -6توزیع فراوانی و آنالیز پاسخ به پرسش های درک ریس
شماره
سؤال

موقعیت خطرناک شغلی

تعداد پاسخ

Q1
Q2
Q0
Q4
Q9
Q6
Q0
Q8
Q5
Q17
Q11
Q12
Q10
Q14
Q19
Q16

فردی در جایگاه با موبایل صحبت می کند
فردی در جایگاه در حال استعمال دخانیات می باشد
تردد مداوم وسایل نقلیه در جایگاه
مشاهده نشتی سوخت در جایگاه
وجود روغن و مواد سوختی در سطح زمین جایگاه
نقص در سیستم بر و نیاز به تعمیرات آن
احتمال به سرقت رفتن اموال و پول های موجود در جایگاه
انتشار یکباره بخارات کنترل نشده
کار کردن مداوم در سرما یا گرما و یا رطوبت زیاد
کار کردن مداوم در محیط پر سر و صدای جایگاه
روشنایی کم محیط کار در شیفت شب
شیفت کاری مداوم ،فشارهای عصبی و استرس شغلی
کار ایستاده طوالنی
وجود گازها و بخارات خطرناک در هوای اطراف جایگاه
تماس پوست دست با سطوح آلوده
تنفس در هوای پر از گرد وخاک و غبار و دود جایگاه

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

دو ماهنامه

حوادث شغلی
نمره کل از حداکثر
 467نمره
004
472
029
099
012
074
280
019
255
077
017
001
028
099
048
005

میانگین
نمره
46769
46065
06902
06898
06051
06074
06706
06420
06297
06267
06065
06950
06969
06898
06082
46115

درصد
درک ریس
%81
%80
%01
%00
%68
%66
%61
%68
%69
%69
%60
%02
%01
%00
%06
%82
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 09سال با  06نفر ( 05درصد) 09 ،تا  49ساال باا 29
نفاار ( 20درصااد) ،باااالتر از  49سااال بااا  10نفاار (18
درصد) و کمتر از  29سال با  14نفار ( 16درصاد) باه
ترتیب بیشترین تا کمترین تعداد را تشکیل میدهند .از
لحاظ سطح سواد  18نفر ( 15درصد) بیساواد 14 ،نفار
( 19درصد) ابتدایی 10 ،نفر ( 15درصد) سیکل 20 ،نفر
( 25درصاااد) دیاااپلم و  16نفااار ( 18درصاااد) دارای
تحصیالت کاردانی به باالتر بودند .تعاداد  00نفار (06
درصد) مجرد و  95نفر ( 64درصد) متأهل بودند .تعداد
 61نفر ( 66درصد) دارای بیمه و  01نفار ( 04درصاد)
فاقد بیمه بودند .تعداد  29نفر ( 20درصاد) کمتار از 9
سال 24 ،نفر ( 26درصد) بین  9تاا  17ساال 10 ،نفار
( 18درصد) بین  17تا  19سال 19 ،نفار ( 10درصاد)
بین  19تا  27سال و  11نفر ( 12درصد) بااالتر از 27
سال دارای سابقه کاری بودند.
توزیع فراوانی و آنالیز پاساخ باه پرساشهاای درک
ریس حوادث شغلی را در جدول  6ارائه شاده اسات.
باار ایاان اساااس پرسااشهای مربااوط بااهموقعیتهای
خطرناک شغلی «استعمال دخانیات»« ،تنفس در هوای
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سعید خواجوی و همکار

42

1
2
0
4
9
6
0
8
5
17
11
12
10

ارزش قابل ارائه به کارکنان
ارزش قابل ارائه به مشتریان
ارزش قابل ارائه به سهامداران
ارزش قابل ارائه به سایر ذینفعان (جامعه و دولت)
توسعه خط مشی و اهداف استراتژی
سازماندهی و تأمین منابع جهت مدیریت موفق  HSEدر
سازمان
مدیریت ریس در حوزه HSE
برنامه ریزی و طراحی سیستمهای الزم جهت استقرار اصول
 HSEدر سازمان
اجرا و پایش سیستم های طراحی شده HSE
ممیزی و بهبود معیارهای عملکرد HSE
سرمایه سازمانی در حوزه HSE
سرمایه اطالعاتی در حوزه HSE
سرمایه انسانی در حوزه HSE
تعداد کل زیر شاخص ها

درصدی معادل  %02/2را به خاود اختصاا داد کاه
نشان میدهد درک ریس ایان گاروه از کاارگران از
حوادث شغلی در بازه «خوب» قرار دارد.
ارزیابی عملکارد مادیریت  HSEپمپبنزینهاا باه
روش کارت امتیازی متوازن  :BSCدر پژوهش جاری،
بر اساس مدل مورد اساتفاده بارای سانجش عملکارد
استراتژی  ،HSEتوسط  2تن از کارشناسان خباره و
مشاوران  HSEشاغل در مجموعه وزارت نفت و نیز 0
نفر از مدیران جایگاههای خصوصی که قبول همکاری
نمودند ،معیارهای مدل توسط آنهاا امتیاازدهی شاد.
مرجع اصلی ارزیابی ،مدل پیشنهادی پژوهش ناصاری
و همکاران بوده است کاه الزاماات و معیارهاای یا
سیستم استراتژی و پایدار مدیریت  HSEرا بر اساس
مدل کارت امتیازی متوازن ارائه میکند .این مدل از 0
الیه و  10شاخص کلی (جدول  )0تشکیل شده اسات
که هرکدام به نوبه خود دارای چناد زیار معیاار و زیار
شاااخص هسااتند .امتیاااز هاار معیااار از  177محاساابه
گردیااده اساات .مطااابق امتیااازدهی کارشناسااان در
فرمهای ارزیاابی ،امتیااز عملکارد اساتراتژی HSE
دو ماهنامه

9
4
2
0
2
0

69
99
69
99
09
87

ذینفعان

فرآیندها

0
2

69
07

0
0
9
9
9
45

09
07
69
67
49

رشد و
یادگیری
میانگین امتیاز کسب شده

69

جایگاههای مورد مطالعه محاسبه گردیده است کاه در
جاادول  0قاباال مشاااهده اساات .امتیااازات باااالی 67
امتیااازات نساابتاً باااالیی بااه شاامار رفتااه و میتااوان
معیارهایی با این امتیازات را جزس نقااط قاوت سیساتم
مدیریت  HSEسازمان مورد مطالعه قلمداد کارد].[19
لذا ،میانگین امتیازات کسب شاده توساط جایگاههاای
مورد مطالعاه نماره  69باوده کاه بیاانگر ایان اسات
جایگاههای ماذکور در مادیریت اساتراتژی سیساتم
 ،HSEنقاط قوت قابلتوجهی دارند.
بررساای ارتباااط بااین درک ریسا حااوادث شااغلی
کارگران با عملکرد مدیریت  HSEجایگاهها با استفاده
از آزمون آماری رگرسیون خطی چند متغیره :در نهایت
بااه بررساای میاازان تااأثیر عملکاارد ماادیریت HSE
جایگاهها بر درک ریس حوادث شغلی کارگران شاغل
در پمپ بنزین پرداخته شد .باا توجاه باه زیااد باودن
شاخصها و زیر شاخص های مدل طراحی شده ارزیابی
عملکرد مدیریت  HSEجایگاهها و نیز مارتبط نباودن
همه این شاخص ها و زیار شااخص هاا باا کاارگران
شاغل در پمپ بنزین ،با نظر کارشناس آماری ،تعداد 6
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شماره
شاخص

جدول  -0مشخصات اجزا و شاخص های مدل ارزیابی عملکرد به همراه امتیازات کسب شده توسط جایگاه های مورد مطالعه
امتیاز جایگاه های مورد مطالعه از 177
الیه
تعداد زیر
نام شاخص
(با دقت  9امتیاز)
شاخص

بررسی ارتباط بین درک ریس

0/000
0/010
0.000
0/001
0/000
0/003
0/000

3/333
0/701
0.003
0/001
0/900
3/019
7/770

جدول  -8خروجی تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
3/793
1/070
0/000
0/000
0/110
0/073
0/079
0/101
0/039
0/073
0/101
0/001
0/093
0/170
0/001
0/093
0/131
1/000
0/130
0/300
درک ریس

زیر شاخص «درصد کارکنانی که در نظار سانجی ،باا
ایمناای و راحتاای محاال کااار خااود موافقنااد» از الیااه
ذینفعان ،زیر شاخص «وجود سیستم کنتارل ساالمتی
پرسنل» از الیه فرآیندهای داخلی و زیر شاخص های
«میزان اطالعات عماومی پرسانل در حاوزه ،»HSE
«میزان اطالع کارکنان از مقررات و الزاماات ،»HSE
«وجود مکانیزمهای آموزش بادو اساتخدام و آماوزش
ادواری پرسنل در حوزه  »HSEو «مشارکت کارکناان
در شناسایی خطر ،ارزیابی ریس و تعیین کنترل هاا»
از الیه رشد و یادگیری که مرتبط باا کاارگران بودناد،
انتخاب گردید .سپس ،متغیرهای مستقل در مدل (زیار
شاخص های  6گانه) و کیفیات تاأثیر گاذاری آن بار
متغیر وابسته مدل (درک ریسا حاوادث شاغلی) باا
استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی چناد متغیاره
مورد آزمون قرار گرفت (جدول  .)8نتایج نشاان دادناد
که تمامی زیرشاخصهای آنالیز شده که از هر سه الیه
«ذینفعان»« ،فرآیندهای داخلی» و «رشد و یادگیری»
مدل کارت امتیازی متاوازن انتخااب شاده بودناد ،باا
رعایاات سااطح معناای داری  sig<0/05بااا افاازایش
عملکرد ،بر روی درک ریسا حاوادث شاغلی تاأثیر
مثبت میگذارند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصال از ایان تحقیاق نشاان داد کاه میاان
دو ماهنامه

Model

)1 (Constant
زیرشاخص 1
زیرشاخص 2
زیرشاخص 0
زیرشاخص 4
زیرشاخص 9
زیرشاخص 6

حوادث شغلی a. Dependent variable:

عملکاارد ماادیریت  HSEجایگاههااا و درک ریساا
حوادث شغلی کارگران پمپبنزینهاا ،ارتبااط مثبات و
معنی داری وجود دارد .در ارزیاابی مخااطرات تصافیه
خانه زرگنده تهران به روش  PHAدر پژوهش جوزی
] [10در مجموع  98خطر شناسایی گردید که نزدیا
به تعداد خطرات شناسایی شده پاژوهش حاضار ()94
ماایباشااد ،لاایکن در پااژوهش جااوزی ،خطاارات
غیرقابلقبول  0درصد ،نامطلوب  48درصد ،قابل قبول
با تجدیدنظر  10درصد و قابل قبول بدون تجدیادنظر
 28درصااد از خطاارات را بااه خااود اختصااا داد،
درحالیکه موقعیتهای خطرناک شناسایی شده در این
پژوهش به ترتیب ساطوح ریسا فاو االشااره94 ،
درصاد 00 ،درصااد 4 ،درصااد و  5درصااد را بااه خااود
اختصا داده است که نشان میدهد میازان خطارات
غیرقاباالقبول در پمپبنزینهااا بساایار بیشااتر اساات.
کاکائی ] [18در شناسایی خطرات پاالیشگاه کرمانشاه
به روش  ،PHAتعداد  440خطر شناسایی کرده اسات
که دلیل این اختالف زیاد در مقایسه با پژوهش حاضر،
زیاد بودن تعداد فرآینادهای کااری و حجام گساترده
سیسااتم میباشااد .درعینحااال در مطالعااه کاکااائی،
خطرات غیرقابلقبول شناسایی شده تنها  6درصد را در
مقابل  94درصد پژوهش حاضر ،به خود اختصا داده
است و این نشاان دهناده مادیریت مطلاوب سیساتم
 HSEدر پاالیشگاه کرمانشاه میباشد .در مبحث درک
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) سااطح درک ریساا را11(  جهااانگیری، ریساا
بهصورت جداگانه در سرپرستان و کارگران کارگاه های
ساختمانی شهر شیراز محاسبه کرده است که به ترتیب
 درصااد00/6  و98/6 سااطح درک ریساا آنهااا را
02/2  لذا با توجه باه درک ریسا،برآورد کرده است
 میتاوان چناین،درصدی کارگران در پژوهش حاضار
استنباط کرد که کارگران به دلیال اینکاه مساتقیماً در
 درک ریس باالتری،فرآیندهای شغلی دخیل هستند
 در.نسبت به سایر کارکنان در رده های مختلف دارناد
 در،BSC  بااه روشHSE مبحااث ارزیااابی عملکاارد
 ممیزان بر،) در ی بنگاه اقتصادی19( مطالعه ناصری
177  از60/5 اساس مدل کارت امتیازی متوازن نماره
HSE  لذا عملکرد مادیریت،را به بنگاه مذکور دادهاند
 جایگاهها که نمرهHSE این بنگاه با عملکرد مدیریت
 در سطحی نزدی، را به خود اختصا داد177  از69
به هم قرار دارند که در تحلیل اجزای مادل در هار دو
 هار دو،مدیریت مشاهده گردید که در الیاه ذینفعاان
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HSE  همچنااین ماادیریت.باا خطاارات ماارتبط اسات
میتواند بر روی بهبود درک ریس در محیط کار مؤثر
 این مطالعه چارچوبی جهت برنامهریزی مادیران.باشد
 به منظور حفاظات از کاارگران و پیشاگیری ازHSE
 لذا پیشانهاد مای.وقوع حوادث شغلی فراهم می آورد
 به بررسی دقیق تر،گردد پژوهشگران در مطالعات آتی
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Abstract
Background and aims: Work-related accidents each year have a significant impact on workers’
productivity and ultimately the economy of the society. It is estimated that each year two million
workers around the world die due to work-related accidents. And approximately 100 million
occupational accidents occur each year in the world. Risk perception as a subset of safety
culture shows an instant image of people safety perceptions of organization. Because, as a fact,
Researches has shown that occupational accidents risk perception affected safe behavior directly
and indirectly, the aim of this study was to relationship between occupational accidents risk
perception of fueling stations workers with the HSE management performance in fueling
Stations in Ahvaz city in 2016.
Methods: By the Preliminary Hazard Analysis (PHA) technique identified 54 occupational
dangerous position in gas stations. Then, occupational accidents risk perception questionnaire
on 1-5 Likert scale was distributed in 92 gas station workers. Data were analyzed using the
software SPSS19. Also, HSE management performance in gas Stations evaluated by the Balance
Square Card (BSC) technique that analysis and investigate the relationship between
occupational accidents risk perception with the HSE management performance used
multivariate linear regression analysis.
Results: That results showed workers risk perception was a good level 72/2% and HSE
management performance in gas Stations was a good level 65%. Finally it was found that the
relationship between occupational accidents risk perception with the HSE management
performance is a meaningful and positive relationship the people have a better understanding of
risk and HSE management performance score will increase.
Conclusion: The results obtained showed that a positive risk perception was associated with
reduced risks. Also HSE management can be effective on improving workplace risk perception.
This study provides a framework for strategic planning HSE Managers to protect workers and
prevention occupational accidents.
Keywords: Gas station, Preliminary hazard analysis, Occupational accident, Risk perception,
Balance square card, Ahvaz.
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