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     چكيده
مقدمه: حوادث مرتبط با كار ممكن است موجب خسارت به انسان، محيط زيست و هم چنين اتالف زمان 
و هزينه گردد. به منظور كاهش حوادث، سيستم مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست ايجاد گرديد. در 
اين مطالعه تاثير استقرار اين سيستم مديريتى بر كاهش حوادث و پيامد هاى حاصل از آن و شاخص هاى 

عملكردى ايمنى در شركت پتروشيمي كرمانشاه مورد بررسى قرار گرفت. 

روش كار: در اين مطالعه، سوابق حوادث با استفاده از فرم گزارش حادثه OSHA 301 در طول 4 سال 
جمع آورى شد. سپس ميانگين ساليانه حوادث و پيامد هاى آن و شاخص هاى عملكرد ايمنى محاسبه و 
گزارش گرديد. سپس تاثير استقرار اين سيستم بر حوادث و پيامد هاى آن و شاخص هاى عملكرد ايمنى، 

در 2 سال قبل و 2 سال بعد از استقرار سيستم با استفاده از تحليل هاى آمارى بررسى گرديد.

تكرار  و  شدت  ضريب  متغيرهاى  با  معنادارى  ارتباط  سيستم  اين  استقرار  كه  داد  نشان  نتايج  ها:  يافته 
و   (Pv<0.05) است داشته  كل  حوادث  و  جزيى  حوادث  شده،  تلف  روزهاى  حادثه،  شدت  ضريب  حادثه، 
مقدار اين متغير ها بعد از استقرار سيستم كاهش يافته اند. اما استقرار اين سيستم تاثيرى بر شاخص هاى 

.(Pv>0.05) ضريب تكرار حادثه و حوادث ناتوان كننده نداشته است

شركت  فرآيند  چرخه  كل  در  زيست  محيط  و  ايمنى  بهداشت،  مديريت  سيستم  استقرار  گيرى:  نتيجه 
پتروشيمى كرمانشاه، موجب كاهش حوادث و پيامد هاى حاصل از آن و اكثر شاخص هاى عملكرد ايمنى 

شده است و به طور كلى وضعيت ايمنى بهبود قابل مالحظه اى داشته است. 

       كلمات كليدى:  ايمنى، بهداشت، محيط زيست، شاخص ايمني، پتروشيمي

 (HSE-MS) بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست
بر بهبود شاخص هاي عملكردى ايمني شركت پتروشيمي اوره و آمونياك كرمانشاه

                        فصلنامه بهداشت و ايمنى كار                                  جلد 5/ شماره 3 / پاييز  1394

1- مدير HSE شركت پتروشيمى اوره و آمونياك كرمانشاه 
2- كارشناس ارشد مهندسى بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكى سبزوار 

3- كارشناس ارشد مهندسى بهداشت حرفه اى، دانشگاه علوم پزشكى تهران 
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مقدمه
حوادث مرتبط با كار را مى توان جزيى جدايى 
منظر  از  موضوع  اين  كه  دانست  صنعت  از  ناپذير 
قرار  توجه  مورد  دنيا  سطح  در  بهداشت  و  ايمنى 
 .(Wang et al., 2012.Hudson, 2007 ) گرفته است
از طرف ديگر اين حوادث عالوه بر سالمت جسمانى، 
و  مى دهد  قرار  تاثير  تحت  نيز  را  فرد  روانى  سالمت 
به  را  خسارت هايى  زمان،  صرف  و  هزينه  تحميل  با 
 .(Quick et al., 2003) كارگر و كارفرما وارد مى كند
با  حوادث  ميزان  شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با 
دليل  همين  به  و  مى يابد  افزايش  صنايع  رشد 
محققان بر آن شدند تا راه حلى براى كاهش حوادث 
حوادث  ميزان  كه  دهند  ارايه  كارى  محيط هاى  در 
و پيامد هاى حاصل از آن بر انسان و از سوى ديگر 
به  دهد.  كاهش  را  زيست  محيط  به  خسارات  ميزان 
بهداشت،  يكپارچه  مديريت  سيستم  منظور،  همين 
جلوگيرى  براى   (HSE-MS) زيست  محيط  و  ايمنى 
و كاهش آسيب ها و خسارات وارده بر كارگر، كارفرما 
يافت  توسعه   1997 سال  در  زيست،  محيط  و 
 HSE مديريت  سيستم   .(Van Vliet et al., 2012)

اى  ريشه  علل  آناليز  ابزار  از  استفاده  با  را  حوادث 
مورد  در  جامع  بررسى  با  سپس  و  مى كند  دنبال 
براى  حل هايى  راه  كارى،  محيط  يك  شرايط 
ارايه  حوادث  رساندن  حداقل  به  يا  و  جلوگيرى 
محيط  هر  در  كه  داشت  نظر  در  بايد  البته  مى دهد. 
محيط  شرايط  با  بايد   HSE مديريت سيستم  كارى، 
به  توجه  با  باشد.  متناسب  حوادث  و  فعاليت  نوع  و 
اين امر مشخص شده است كه نوع سيستم مديريت 
و  حوادث  ميزان  با  اى  مالحظه  طورقابل  به   HSE

 Abbaspour) جراحات حاصل از آن در ارتباط است
 HSE مديريت  سيستم  يك  اهميت   .(et al., 2010

حوادث  آمار  بررسى  به  كه  مى شود  مشخص  زمانى 

و هزينه هاى تحميل شده مرتبط با آن بپردازيم. به 
Moham- طور مثال در مطالعه اى كه توسط آقاى

madfam و همكارانش در سال 2012 انجام گرفت، 

ذكر شده است كه در هرسال 125 ميليون حادثه در 
بااليى  بسيار  هزينه  كه  مى افتد  اتفاق  جهان  سراسر 
 .(Mohammadfam et al., 2012) دارد  بر  در  را 
هم چنين بر اساس داده هاى انجمن بين المللى ايمنى 
ايالت متحده آمريكا، در هر سال حدود 2200 مرگ 
و 220000 جراحت ناتوان بر اثر حوادث شغلى اتفاق 
مالحظه اى  قابل  هزينه  تحميل  موجب  كه  مى افتد 
مى گردد (Poursoleiman et al., 2015). با توجه به 
بيشترين  كه  است  شده  مشخص  متفاوت،  مطالعات 
به  مربوط  مختلف،  مشاغل  بين  در  حوادث  ميزان 
مشاغل ساختمانى و سپس توليدى مى باشد. صنعت 
كه  است  صنايعى  از  يكى  گاز  و  نفت  پتروشيمى، 
ساختمانى  خطر  پر  فعاليت  نوع  دو  هر  بردارنده  در 
مشكالت  و  زياد  مخاطرات  كه  مى باشد  توليدى  و 
ايمنى فراوانى در كل دنيا دارد. با توجه به اين امر 
ترين  اصلى  از  خاورميانه  منطقه  كشورهاى  مهم، 
كه  هستند  دنيا  گاز  و  نفت  كننده  توليد  كشورهاى 
كشور ايران يكى از آن ها مى باشد و داراى تعداد زياد 
مى باشد.  گاز  و  نفت  پااليش  و  استخراج  پروژه هاى 
در  مطالعات  گرفته،  انجام  بررسى هاى  به  توجه  با 
مورد بررسى عملكرد سيستم هاى مديريت بهداشت، 
ايمنى و  محيط زيست در بهبود حوادث در صنعت 
پتروشيمى و استخراج نفت و گاز در سطح دنيا، كم و 
محدود بوده است. از طرفى مشخص شده است كه با 
رشد روزافزون تكنولوژى در اين زمينه، ميزان ايجاد 
است  افزايش  به  رو  مختلف  كشورهاى  در  حوادث 
به  و   (Almassi et al., 2012; Wang et al., 2012)

سيستم هاى  استقرار  عدم  به  مربوط  مشكالت  دليل 
در  كارآمد  و  جامع  مطالعات  نبود  و   HSE مديريت 
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در  مطالعه  ايران،  مانند  توسعه  درحال  كشورهاى 
مديريت  سيستم هاى  استقرار  عملكرد  اثرات  زمينه 
HSE در صنايع مختلف مورد نياز است. با توجه به 

با  حاضر  مطالعه  موضوع،  اهميت  و  موجود  شرايط 
هدف بررسى تاثير استقرار سيستم مديريت بهداشت، 
ايمنى و محيط زيست بر كاهش حوادث و پيامد هاى 
مانند  ايمنى  عملكردى  شاخص هاى  و  آن  از  حاصل 
 ،(Accident Frequency Rate) حادثه  تكرار  ضريب 
ضريب شدت حادثه (Accident Severity Rate)، ضريب 
 (Frequency Severity Indicator) شدت و تكرار حادثه
 (Fatal Accident Rate) و ضريب فوت در اثر حادث
در شركت پتروشيمى اوره و آمونياك واقع در استان 
كرمانشاه در طول مدت 4 سال ( دوسال قبل و دو 
سال بعد از استقرار سيستم مديريت HSE) از سال 

2011 تا 2014 مورد بررسى قرار گرفت.
 

    روش كار
پتروشيمي  صنايع  شركت  در  مطالعه  اين 
اوره و آمونياك غرب ايران كه در استان كرمانشاه 
اين  ساخت  پروژه  گرديد.  انجام  است،  شده  واقع 
شركت در سال 1381 در زمينى به مساحت 365 
بردارى  بهره  به   1386 سال  در  و  شد  آغاز  هكتار 
و  اوره  كود  تن   2000 روزانه  شركت،  اين  رسيد. 
طور  به  مى كند.  توليد  مايع  آمونياك  تن   1200
مدير  و  كارگر  نفر    1150 شركت  اين  در  كلى 
8 ساعته مشغول به كار  ارشد در دو شيفت كارى 
اول  شيفت  در  تعداد  اين  از  نيمى  كه  مى باشند 
فعاليت  (شب)  دوم  شيفت  در  ديگر  نيمى  و  (روز) 
 HSE مى كنند. در اين مطالعه، تحت نظر مديريت
قابل  حوادث  سوابق  آورى  جمع  جهت  شركت، 
قبل  سال  (دو  متوالى  سال   4 مدت  طول  در  ثبت 
 (HSE مديريت  سيستم  استقرار  از  بعد  سال  دو  و 

از فرم گزارش حادثه OSHA 301 استفاده گرديد. 
توسط  كه  استاندارد  فرم  اين   .(OSHA, 2004)
سه  شامل  است،  شده  منتشر   OSHA سازمان 
ديده  آسيب  فرد  شخصى  اطالعات   -1 بخش: 
شغل)  نوع  و  جنس  كارى،  سابقه  سن،  (آدرس، 
و  جراحت  بهبود  براى  پزشكى  درمان  نوع   -2
كلى،  (حوادث  حادثه  نوع  مورد  در  اطالعات   -3
حوادث  كننده،  ناتوان  حوادث  جزيى،  حوادث 
منجر به مرگ و مير و روزهاى تلف شده) مى باشد 
ساعت   24 مدت  ظرف  دستورالعمل،  براساس  كه 
بهداشت  و  ايمنى  كارشناسان  توسط  حادثه  از  بعد 
با  سپس  گرديد.  تكميل  ديده  آموزش  شغلى 
فرم،  اين  از  شده  استخراج  اطالعات  از  استفاده 
 ،2014 تا   2011 مطالعه  مورد  سال هاى  طى  در 
آن  از  حاصل  پيامد  نوع  و  حوادث  تعداد  ميانگين 
ناتوان  حوادث  جزيى،  حوادث  كلى،  حوادث  مانند: 
تعداد  و  مير  و  مرگ  به  منجر  حوادث  كننده، 
جداگانه  طور  به  سال  هر  در  شده،  تلف  روزهاى 
 .(Roger,2006) گرديد  بندى  دسته  و  محاسبه 
در ادامه، با استفاده از داده هاى به دست آمده از فرم 
گزارش حادثه و محاسبه كل ساعات كارى كاركنان 
مانند  ايمنى  عملكرد  شاخص هاى  سال،  دريك 
 ،(Accident Frequency Rate) حادثه  تكرار  ضريب 
 ،(Accident Severity Rate) حادثه  شدت  ضريب 
 Frequency Severity) ضريب شدت و تكرار حادثه
حادثه  اثر  در  فوت  ضريب  و   (Indicator

ذكر  فرمول هاى  اساس  بر   (Fatal Accident Rate)

گرديد  گزارش  و  محاسبه  معتبر،  منابع  در  شده 
 International association of Oil and  Gas)

محاسبه  جهت   .(producer, 2011; Hendre, 2014

گرديد:  استفاده  زير  معادالت  از  شاخص ها  اين 
از  است  عبارت   (AFR) حادثه  تكرار  ضريب 
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ميليون   1 هر  ازاي  به  افتاده  اتفاق  حوادث  تعداد 
محاسبه   (1) معادله  اساس  بر  كه  كاري  ساعت 

گرديد:
              (1)

از  است  عبارت   (ASR) حادثه  شدت  ضريب 
تعداد روزهاي تلف شده در اثر حوادث اتفاق افتاده 
يك  ازاي  به  (ساليانه)  مشخص  مدت  يك  طول  در 
 (2) معادله  اساس  بر  كه  كارى،  ساعت  ميليون 

گرديد: محاسبه 
                   (2)

حادثه  تكرار  و  شدت  ضريب  محاسبه  جهت 
از  مى باشد،   ASR و   AFR از  تركيبى  كه   (FSI)

معادله (3) استفاده گرديد:
                                     (3)

عبارت  كه   (FAR) حادثه  اثر  در  فوت  ضريب 
به  پيوسته  وقوع  به  مير  و  مرگ  تعداد  از  است 
استفاده  با  كه  كاري  ساعت  ميليون   100 هر  ازاي 

ازمعادله (4)  محاسبه گرديد:
                   (4)

هريك  ميزان  از  حاصل  نتايج  ميانگين  سپس 
طول  در  شده،  ذكر  ايمنى  عملكرد  شاخص هاى  از 
جداگانه  طور  به   (2014 تا   2011) مطالعه  مدت 
اين  اين كه  به  توجه  با  گرديد.  محاسبه  سال  هر  در 
به  نياز  مى باشد  تحليلى  توصيفى-  نوع  از  مطالعه 
استفاده  تشخيص  براى  و  دارد  آمارى  تحليل هاى 
داده،  تحليل  جهت  نياز  مورد  آمارى  آزمون  صحيح 
با  اسميرنوف  كولموگروف-  آزمون  از  استفاده  با 
سطح  بررسى  جهت   0,05 از  بزرگتر  خطاى  ميزان 

معنى دارى داده هاى به دست آمده، وضعيت نرمال 
گرفت.  قرار  بررسى  مورد  متغيرها  از  هريك  بودن 
شده،  آوري  جمع  داده هاي  نرمال  توزيع  درصورت 
از آزمون هاي پارامتريك براي آزمون فرضيه ها و در 
صورت عدم توزيع نرمال داده ها، از آزمون هاي غير 
پارامتريك مى توان استفاده كرد. در اين مطالعه اگر 
سابقه  سن،  مانند  گر  مداخله  عوامل  از  يك  هر  چه 
به  و  كشور  اقتصادى  وضعيت  شغل،  نوع  كارى، 
دنبال آن وضعيت اقتصادى كارگر در ايجاد حوادث 
هر  منفى  تاثير  نهايت،  در  ولى  مى باشد،  گذار  تاثير 
ايجاد  در  احتمالى  طور  به  كه  عوامل  اين  از  يك 
مورد  دارد،  نقش  آن  از  حاصل  پيامد هاى  و  حوادث 
هميشه  عوامل  اين  هم چنين  مى گيرد.  قرار  بررسى 
اما  دارد  وجود  فرآيندى  هر  در  ماليمى  تغييرات  با 
در اين مطالعه در طول مدت سال هاى مورد مطالعه 
 ،(HSE مديريت  سيستم  استقرار  از  بعد  و  (قبل 
عملكرد و فعاليت اين سيستم مديريتى از هر عامل 
بوده  تر  مالحظه  قابل  بسيار  شركت  اين  در  ديگرى 
نتيجه  ميزان  تحقيق،  اين  هدف  به  توجه  با  و  است 
تاثير منفى عوامل مداخله گر يعنى تعداد حوادث و 
استقرار  از  بعد  و  قبل  آن،  از  حاصل  پيامد هاى  نوع 
و  عملكرد  بيشترين  كه    HSE مديريت  سيستم 
تغييرات را در شركت داشته است مورد بررسى قرار 
گرفت. با توجه به موارد ذكر شده، استقرار سيستم 
قبل  سال  سال (2   4 مدت  طول  در   HSE مديريت 
و 2 سال بعد از استقرار سيستم مديريت HSE) در 
و  گرفت  قرار  پايش  و  بررسى  مورد  مذكور  شركت 
و  ايمنى  بهداشت،  مديريت  سيستم  استقرار  ارتباط 
پيامد هاى  و  حوادث  تعداد  كاهش  بر  زيست  محيط 
با  ايمنى  عملكردى  شاخص هاى  و  آن  از  حاصل 
استفاده از آزمون ها و تحليل هاى آمارى مناسب در 

نرم افزار آناليز آمارى SPSS16 تعيين گرديد.
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    يافته ها
توجه  با  مطالعه  مورد  پتروشيمى  شركت  در 
به تعداد كارگران (1150نفر) و شيفت كارى روزانه 
ساعت)   40) هفته  در  كارى  ساعت  و  ساعت)   8)
هفته)،   سال(50  در  كارى  هفته هاى  تعداد  و 
سال  هر  در  مديران  و  كارگران  كارى  ساعات  كل 
جهت  آن  از  كه  گرديد  محاسبه  ساعت   2300000
مورد  ايمنى  عملكرد  شاخص هاى  محاسبه  براى 
از  حاصل  نتايج  اساس  بر  مى گيرد.  قرار  استفاده 
متغير هاى  هريك  اسميرنوف  كولموگروف-  آزمون 
حوادث  شده،  تلف  روزهاى  مانند:  بررسى  مورد 
حوادث  كل  ومجموع  كننده  ناتوان  حوادث  جزيى، 
حادثه  تكرار  ضريب  ايمنى  عملكرد  شاخص هاى  و 
حادثه  شدت  ضريب   ،(Accident Frequency Rate)

تكرار  و  شدت  ضريب   ،(Accident Severity Rate)

سطح  با   (Frequency Severity Indicator) حادثه 
معنى دارى به ميزان خطاى بزرگتر از 0,05 از توزيع 

پارامتريك  آزمون هاي  از  و  مى كنند  پيروى  نرمال 
عدم  دليل  به  مى شود.  استفاده  داده ها  آناليز  براى 
وجود حادثه منجر به مرگ در سال هاى مورد مطالعه، 
 (Fatal Accident Rate) حادثه  اثر  در  فوت  ضريب 
اطالعات  به  توجه  با  نگرفت.  قرار  بررسى  مورد 
جدول  در  حادثه،  گزارش  فرم  از  شده  استخراج 
شركت  كارگران  به  مربوط  اى  زمينه  اطالعات   1

است. شده  آورده  كرمانشاه  پتروشيمى 
نفر   1067 كارگران  تعداد  شركت  اين  در 
اين  بين  در  حوادث  كل  از   %99,83 و  مى باشد 
رخ  داشتند،  مواجهه  خطرناك  شرايط  با  كه  افراد 
داده است. تعداد كل مديران در اين شركت 83 نفر 
و  سنى  ميانگين  فوق،  جدول  به  توجه  با  مى باشد. 
شركت  اين  كاركنان  كل  در  كارى  سابقه  ميانگين 
سال   6,67 و   28,5 ترتيب  به  مديران)  و  (كارگران 
اكثر  كه  است  معنى  اين  به  نتايج  اين  كه  مى باشد 
كارى  تجربه  و  سابقه  هستند  جوان  نسبتا  كارگران 

جدول 1. اطالعات زمينه اى مربوط به كارگران و مديران شركت پتروشيمى كرمانشاه

نمودار1. ميانگين ساليانه حوادث در 3 دسته (كل، جزيى و ناتوان كننده) در سال هاى مورد مطالعه
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حاصل  پيامد  نوع  و  حوادث  تعداد  ندارند.  زيادى 
مى باشد  متفاوت  مطالعه  مورد  سال هاى  در  آن  از 
وضعيت  مطالعه،  مورد  سال هاى  در   1 نمودار  در  و 
ميانگين ساليانه حوادث در 3 دسته (كل، جزيى و 

ناتوان كننده) آورده شده است:
وقوع  وضعيت  دهنده  نشان   1 نمودارهاى 
حوادث در طول مدت دوره مطالعه هستند. در طول 
چهار سال هيچ حادثه منجر به مرگ و مير در اين 
 ،FAR شاخص  اين  بنابر  است.  نداده  رخ  شركت 
فوق،  نمودار  اساس  بر  است.  نبوده  محاسبه  قابل 
متغيرهاى مربوط به نوع حادثه در طى دوره مطالعه 
ساليانه  ميانگين  سال 2011،  در   اند.  يافته  كاهش 
مقدار  سال 2014  در  و  حادثه   18,92 حوادث  كل 
آن 8,3 حادثه در سال مى باشد كه به طور كلى اين 

مقدار كاهش يافته است و در  سال 2011، ميانگين 
سال  در  و  14,92حادثه  جزيى  حوادث  ساليانه 
كه  مى باشد  سال  در  حادثه   7,3 آن  مقدار   2014
به طور كلى اين مقدار كاهش يافته است. در طول 
حوادث  ساليانه  ميانگين  مطالعه،  مورد  زمان  مدت 
در  حادثه   1 به  سال  در  حادثه   4 از  كننده  ناتوان 
سال كاهش يافته است. البته در سال 2013 ميزان 
و   2012 سال هاى  به  نسبت  كننده  ناتوان  حوادث 
در  تغييرات  اين  است.  داشته  جزيى  افزايش   2014
تعداد حوادث و پيامد هاى حاصل از آن موجب تغيير 
در شاخص هاى عملكرد ايمنى مى شود كه باتوجه به 
شاخص هاى  ميزان   3 و   2 نمودارهاى  در  امر،  اين 
دوره  در  شده،  تلف  روز هاى  و  محاسبه  قابل  ايمنى 

زمانى مورد مطالعه آورده شده است.

         نمودار 2. ميانگين ساليانه روز هاى تلف شده و شاخص ضريب تكرار حادثه (AFR) و ضريب شدت حادثه(ASR)، در سال هاى مورد مطالعه

نمودار 3. ميانگين ساليانه  شاخص FSI در سال هاى مورد مطالعه       
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در    AFR شاخص   ،(2 (نمودار  به  توجه  با 
مديريت  سيستم  استقرار  از  بعد   2014 سال 
سال)  در  حادثه   3,61) مقدار  كمترين  به   HSE

رسيده است و به طور كلى شاخص ASR با گذشت 
كاهش   ،HSE مديريت  سيستم  سازى  پياده  زمان 
چشم گيرى داشته است. اما اين شاخص(ASR) در 
سال 2014 نسبت به 2013  افزايش جزيى داشته 
است. بر اساس نمودار 2، ميانگين ساليانه روزهاى 
 2011) مطالعه  مورد  سال هاى  طول  در  شده  تلف 
تا 2014)، از 117,1 روز در سال به 47,7 روز در 
سال كاهش يافته است. بر اساس نمودار 3، شاخص 
بعد  به   2011 سال  از  مطالعه  دوره  طى  در   FSI
آمده  به دست  نتايج  به  توجه  با  است.  يافته  كاهش 
تعداد  ميانگين  كلى  طور  به  فوق،  نمودار هاى  در 
شاخص هاى  و  آن  از  حاصل  پيامد هاى  و  حوادث 
مطالعه  مورد  سال هاى  طى  در  ايمنى  عملكرد 
ميزان  اين  ارتباط  هنوز  ولى  است.  يافته  كاهش 
سيستم  استقرار  با  متغير ها  از  يك  هر  در  كاهشى 
به  نيست.  مشخص  واضح  به طور   HSE مديريت 
همين دليل، در جدول 2 جهت تعيين اين ارتباط، 
سيستم  استقرار  به  را  متغير ها  اين  مقدار  وابستگى 
از  بعد  سال  دو  و  قبل  سال  دو  در   ،HSE مديريت 

استقرار سيستم مديريت HSE آورده شده است.
آزمون  نتايج  به  توجه  با   2 شماره  جدول  در 

2 سال بعد از استقرار سيستم  T در2 سال قبل و 
ميانگين  بودن  يكسان  فرضيه   ،HSE مديريت 
جمع  شده،  تلف  روزهاى   ،ASR ,FSI) متغيرهاى 
اطمينان  حدود  با  جزيى)  حوادث  و  حوادث،   كل 
95% نا صحيح مى باشد و مى توان قضاوت كرد كه 
مرحله  در  متغيرها  و  شاخص ها  اين  ميانگين  بين 
قبل و بعد از استقرار سيستم مديريت HSE تفاوت 
 HSE معنادار وجود دارد و استقرار سيستم مديريت
 ،ASR,FSI) متغيرهاى  كاهش  با  معنادارى  ارتباط 
حوادث  و  حوادث،   كل  جمع  شده،  تلف  روزهاى 
نتايج  به  توجه  با   .(Pv<0.05) است  داشته  جزيى) 
اين آزمون، با اين كه اختالف ميانگين شاخص هاى 
AFR و حوادث ناتوان كننده قبل و بعد از استقرار 

سيستم HSE، ناچيز تلقى مى شود اما تاثير استقرار 
سيستم مديريت HSE روى اين شاخص ها تا حدى 

مى باشد. مثبت 

    بحث
سيستم  استقرار  تاثير  بررسى  به  مطالعه  اين 
 (HSE-MS) مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست
و  آن  از  حاصل  پيامد هاى  و  حوادث  كاهش  بر 
شاخص هاى عملكردى ايمنى در طول مدت 4 سال 
پتروشيمى  شركت  در   (2014 تا  متوالى(2011 
متغير ها  است.  پرداخته  كرمانشاه  آمونياك  و  اوره 

HSE جدول 2: نتيجه آزمون نمونه¬هاى وابسته شاخص هاى مورد بررسى در شركت پتروشيمى در2 سال قبل و 2 سال بعد از استقرار سيستم

                                 *Pv<0.05
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 FAR، FSI، شامل  مطالعه  مورد  شاخص هاى  و 
ميزان  و  حوادث  نوع  و  تعداد  نيز  و   ASRو  AFR

نشان  مطالعه  نتايج  است.  بوده  شده  تلف  روزهاى 
داد كه با استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمنى 
و   FSI شاخص هاى    ،(HSE-MS) زيست  محيط  و 
با  حوادث  پيامد هاى  و  شده  تلف  روزهاى  و   ASR

مقابل،  در  اما  يافته اند.  كاهش  مختلف  شدت هاى 
 AFR تاثير قابل مالحظه اى در ميزان شاخص هاى
و حوادث ناتوان كننده مشاهده نشده است. به طور 
سيستم  استقرار  از  بعد  حوادث  بروز  ميزان  كلى 
مديريت HSE كاهش يافته است. در مطالعه اى كه 
Wang Yu و همكارانش در سال 2012 برروى تاثير 

مجتمع  ساخت  پروژه  در   HSE مديريت  سيستم 
نفت و گاز انجام دادند، يكى از نتايج مهم آن ها اين 
بود كه دليل 76,41% حوادث، رفتار ناامن بوده و 
 3 مدت  به   HSE مديريت  سيستم  سازى  پياده  با 
سال در اين صنعت و برنامه ريزى براى كنترل اين 
رفتار ها، ميزان بروز حوادث (AFR) و به دنبال آن، 
 Wang) روز هاى از دست رفته نيز كاهش يافته است
et al., 2012). احتماال دليل اين نتايج مشابه، نوع و 

و  فرايندي  خطرات  شناسايى  رسانى،  آگاهى  روش 
مديريت  استقرار  اجرايي،  روش هاي  فرايندي،  غير 
تغيير (MOC) و استقرار كميته واكنش در شرايط 
اين  فعاليت هاى  كه  است  بوده   (EPR) اضطراري 
اثرات  و  حوادث  كاهش  موجب  نهايت  در  سيستم 
آقاى  مطالعه  در  است.  گرديده  آن  از  حاصل 
Patrick  Hudson درسال 2007 ذكر گرديده است 

كه با بكار گيرى سيستم مديريت HSE در صنعت 
گرفته  صورت  بررسى هاى  با  گاز،  و  نفت  حادثه  پر 
اين نكته واضح است كه شاخص هاى عملكرد ايمنى 
 (LTIF) جراحت  اثر  در  زمان  اتالف  ميزان  مانند 
ميزان  و   (FAR) مرگ  به  منجر  حوادث  ميزان  و 

با  دارى  معنى  طور  به   (TRCF) ثبت  قابل  حوادث 
و  مى يابد  كاهش  ايمنى  مديريت  سيستم  اجراى 
رسيدن  و  كاهش  امكان  بهتر،  عملكرد  صورت  در 
 .(Hudson, 2007) دارد  وجود  نيز  صفر  حد  به 
كه  مى كند  صدق  امر  همين  نيز  مطالعه  اين  در 
شاخص هاى   ،HSE مديريت  سيستم  استقرار  با 
كل  مقدار  و  جراحت  اثر  در  زمان  اتالف  ميزان 
حوادث ثبت شده به طور ماليم در طول سال هاى 
قابل  نكته  اين  است.  يافته  كاهش  مطالعه  مورد 
هيچ   مطالعه،  اين  در  اين كه  دليل  به  است  ذكر 
بعد  و  قبل  زمان  در   (FAR) مرگى به  منجر  حادثه 
بود  نشده  ثبت   HSE مديريت  سيستم  استقرار  از 
اين  در  تشابهات  نبود.  ارزيابى  قابل  شاخص  اين 
كميته  تشكيل  تاثير   دليل  به  احتماال  مطالعه،  دو 
تجزيه و تحليل حوادث جهت علت يابي حوادث و 
حوادث  از  پيشگيري  جهت  الزم  راهكارهاي  ارايه 
وظايف  مهم ترين  از  فعاليت ها  اين  كه  مى باشد 
زيست  محيط  و  ايمنى  بهداشت،  مديريت  سيستم 
مديريت  سيستم  كارشناسان  توسط  كه  مى باشد 
آقاى  است.  گرديده  انجام  مطالعه  اين  در   HSE

در   2012 سال  در  همكارانش  و  اميدوار  منوچهر 
مطالعه اى به بررسى تاثير سيستم مديريت ايمنى 
صنايع  در  سال   5 طى  در  ايمنى  شاخص هاى  بر 
غذايى پرداختند. از نتايج مهم اين تحقيق اين بود 
كه با استقرار سيستم مديريت ايمنى و برنامه ريزى 
كاهش  موجب  استاندارد  چوب  چهار  در  فعاليت  و 
شاخص هاى ASR ,AFR ,FSI و ديگر شاخص هاى 
است  يافته  چشم گيرى  كاهش  مطالعه،  مورد 
با  ما  مطالعه  نتايج  و   (Omidvari et al,. 2012)

استقرار  با  كه  داد  نشان  صنايع،  در  تفاوت  وجود 
طور  به  ايمنى  شاخص هاى   HSE مديريت  سيستم 
معنادارى كاهش مى يابد. دليل اين تشابه، بازخورد 
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فرآيند  جانب  از  مديريتى  سيستم هاى  اين  مثبت 
گوناگون  صنايع  در  حوادث  ميزان  كاهش  بر  كار 
 Rabert Kerr آقاى  توسط  اى  مطالعه  مى باشد. 
ارتباط  مورد  در   2009 سال  در  همكارانش  و 
ميزان  و   HSE مديريت  سيستم  استاندارد هاى 
و  گرديد  انجام  كار   محيط  به  مربوط  استرس هاى 
حوادث  يا  و   پيامد ها  كه  بود  آن  از  حاكى  نتايج 
در  كارگران  استرس  افزايش  موجب  كار  از  ناشى 
محيط كار شده است و با استقرار سيستم مديريت 
HSE ميزان حوادث ناشى از كار كاهش مى يابد كه 

كم  نيز  حوادث  از  ناشى  استرس هاى  آن،  نتيجه  در 
استرس هاى  كاهش   .(Kerr et al., 2009) مى شود 
محيط كار را مى توان به عنوان عاملى جهت كاهش 
شده  مشخص  به طورى كه  كرد،  معرفى  كار  حوادث 
است كه با برقرارى سيستم مديريت ايمنى، استرس 
مالحظه اى  قابل  طور  به  كارگران  در  كار  محيط 
كاهش مى يابد. هم چنين در اين مطالعه نيز استقرار 
سيستم مديريت HSE و پايش مستمر و مميزى آن 
در كل چرخه فرآيند با هدف كاهش حوادث، بدون 
كارگران  استرس  كاهش  در  به سزايى  تاثير  شك 
مطالعه،  اين  يافته هاى  به  توجه  با  داشت.  خواهد 
با  معنادارى  ارتباط   HSE مديريت  سيستم  استقرار 
كاهش حوادث و پيامد هاى حاصل از آن دارد كه به 
دنبال آن هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم بسيارى 
كاهش مى يابد و نيز كيفيت زندگى كارگران ارتقاء 
خواهد يافت. با توجه به نتايج تحليل هاى آمارى با 
ضريب اطمينان باال و قابل قبول و هم چنين عملكرد 
زيست  محيط  و  ايمنى  بهداشت،  مديريت  سيستم 
(HSE-MS) با تشكيل كميته تجزيه و تحليل حوادث 

علل  الزم،  راهكارهاي  ارايه  و  حوادث  بررسى  جهت 
ريشه اى را دنبال مى كند و سپس با بررسى جامع در 
مورد شرايط يك محيط كارى، با نوع و روش آگاهى 

فرايندي،  غير  و  فرايندي  خطرات  شناسايى  رسانى، 
روش هاي اجرايي، استقرار مديريت تغيير (MOC) و 
 ،(EPR) استقرار كميته واكنش در شرايط اضطراري
راه حل هايى براى جلوگيرى و يا به حداقل رساندن 
به  توجه  با  مطالعه  اين  در  مى دهد.  ارايه  حوادث 
نتايج به دست آمده، به دليل اين كه با گذشت سابقه 
خدمات  كل  ارايه  و   HSE مديريت  سيستم  استقرار 
ذكر شده توسط اين سيستم در شركت پتروشيمى 
اين  گذشت  با  اين كه  و  مطالعه  مورد  سال هاى  در 
آن  از  حاصل  پيامد هاى  و  حوادث  ميزان  سال ها، 
از  كمتر  سال  هر  در  ايمنى  عملكرد  شاخص هاى  و 
سيستم  كه  كرد  ذكر  مى توان  است  شده  قبل  سال 
وضعيت  مطلوب  عملكرد  مى تواند   HSE مديريت 
ايمنى را تضمين مى كند و تاثير مثبتى روى حوادث 
و پيامد هاى حاصل از آن و شاخص هاى ايمنى دارد. 
البته ممكن است تاثير مديريت HSE بر شاخص هاى 
مطالعه  و  باشد  متفاوت  ديگر  صنعت هاى  در  ايمنى 
اى مشابه اين تحقيق در صنايع ديگر امرى ضرورى 

به نظر مى رسد. 

    نتيجه گيري
تاثير  بررسى  هدف  با  كه  مطالعه  اين  در 
استقرار سيستم مديريت يكپارچه ايمنى و بهداشت 
از  حاصل  پيامد هاى  و  حوادث  بر  زيست  محيط  و 
آن و شاخص هاى ايمنى انجام شده است، مشخص 
ساليانه  طور  به  مذكور،  سيستم  استقرار  با  كه  شد 
و  حوادث  ميزان  ايمنى  عملكردى  شاخص هاى 
در  شده  اتالف  زمان  و  آن  از  حاصل  پيامد هاى 
از  هم  سيستم ها  اين  و  مى يابد  كاهش  حوادث  اثر 
نظر اقتصادى با كاهش روزهاى تلف شده و هزينه 
كارگران  سالمت  و  ايمنى  نظر  از  هم  و  غرامت 

مى تواند به كاگر و كارفرما كمك كند.
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    تشكر و قدردانى
و  اوره  پتروشيمى  شركت  در  تحقيق  اين 
آمونياك كرمانشاه انجام گرديد كه از كمك هاى بى 
دريغ مديريت اين شركت كمال تشكر و قدر دانى را 

مى نمايم. 
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Abstract
Introduction: Work-related accidents may cause damage to people, environment and lead to waste of time and 
money. Health, Safety and Environment Management System has been developed in order to reduce accidents. 
This study aimed to investigate the effect of implementation of this system on reduction of the accidents and its 
consequences and also on the safety performance indices in Kermanshah Petrochemical Company.
Material and Method: In this study, records of accidents were collected by OSHA incident report form 301 
over 4 years. Following, the mean annual accidents and its consequences and safety performance indices 
were calculated and reported. Then, using statistical analysis, the impacts of two years implementation of this 
system on the accidents and its consequences and safety performance indices were evaluated. 
Result: The results showed that the implementation of HSE system was significantly correlated with Frequency 
Severity Indicator, Accident Severity Rate, lost days, minor accidents and total incidents (P-value <0.05). 
Moreover, the values of these variables have been reduced after implementation of this system. However, the 
system did not influence the Accident Frequency Rate and disabling accidents (P-value> 0.05).
Conclusion: The implementation of Health, Safety and the Environment Management System caused a 
reduction in accidents and its consequences and most of the safety performance indices in the entire process 
cycle of Kermanshah Petrochemical Company. Overall, safety condition has been improved considerably.

Keywords: Safety, health, environment, safety index, petrochemical 
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